
Ve čtvrtek 14. 01. byl slavnostně otevřen 
„Oranžový přechod“ u budovy Základní školy 
v Doubravě. Slavnostního otevření se zúčast-
nili zástupci naší obce v čele se starostkou 

Dášou Murycovou, dále 
zástupci společnosti ČEZ, 
jejichž nadace přispěla 
na vybudování přechodu 
finanční částkou ve výši 
120.000,- Kč, také zde byli 
zástupci společnosti ELTOM, která stavbu 
zrealizovala a samozřejmě nemohli chybět ti 
nejdůležitější, a to děti z prvního a druhého 
ročníku základní školy. Oranžových přechodů 
roste v celé republice díky Nadaci ČEZ velké 
množství. V naší obci se jedná o druhý pře-
chod tohoto typu s podporou této nadace. 

Bezpečnost přechodu je zajištěna vyšším 
nasvětlením LED svítidly, která v noci nebo za 
snížené viditelnosti výrazně nasvětlí prostor 
přechodu a jeho použití je tak bezpečné jak 
pro chodce, kteří přechod používají, tak pro 
lepší přehled řidičů, kteří k přechodu přijíž-
dějí. Součástí celé akce bylo také nové pře-
malování vodorovného dopravního značení 
a úprava nástupních a výstupních míst, které 
realizovala obec ze svých prostředků. 

Pavel Slávik 
referent ŽP, majetková správa

Leden 2019 č. 12

MáMe další oranžový přechod

únor 2021

Foto: archiv Nadace ČEZ. z
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Vážení spoluobčané,
letos se po dvou letech děti opět dočkaly 
bílé nadílky, která s sebou přinesla i ně-
která úskalí. Operativně jsme řešili zajiš-
tění průjezdnosti obce a posyp cest ve 
svažitých terénech. Překážkou při zajištění 
zimní údržby zůstávají nevhodně zaparko-
vaná auta. Pokud i měsíc únor bude bohatý 
na sněhové srážky, může tato skutečnost 
zabránit v průjezdu vozidel zimní údržby 
a budeme muset požádat o spolupráci Po-
licii ČR.

V měsíci lednu proběhlo výběrové ří-
zení na zhotovitele projektu „Učíme se 
v přírodě při ZŠ Doubrava“. Tento pro-
jekt je spolufinancován ze Státního fondu 
životního prostředí a realizace proběhne 
v prvním pololetí 2021 a bude sloužit ke 
zlepšení vzdělávacích podmínek ve škole. 

I v letošním roce jsme naše projekty 
přihlásili do grantového řízení Nadace 
OKD. Jedná se o dva projekty zaměřené na 
podporu kulturního života v obci „Doub-
rava spolu IX“, v rámci kterého se těšíme, 
že se letos opět po dvou letech společně 
setkáme na nejvýznamnějších kulturních 
akcích v obci, kterými jsou Doubravské 
slavnosti a Rozsvícení vánočního stromu. 
Po letech byl kompletně odstrojen vá-
noční strom rozsvěcený před budovou se 
sídlem České pošty a v letošním roce svou 
šanci dostane jedlička rostoucí přímo na 
náměstí. Již několik let jsme čekali, až po-
vyroste, abychom ji mohli nazdobit a spo-
lečně slavnostně rozsvítit. Projekt „Mezi 
generacemi“, který jsme odstartovali 
v loňském roce, ale uskutečnil se jen čás-
tečně, chceme letos zrealizovat v plném 
rozsahu. Jedná se o slavnostní setkání jubi-
lantů, zájezd do divadla, poznávací zájezd 
a společné vánoční tvoření. Třetí projekt je 
zaměřený na zlepšení životního prostředí 
v centru obce. Prostor náměstí nám uza-
vírají budovy s prodejnami paní Daříčkové 
a potravinami pana Oleše. Přilehlý svah 
mezi chodníkem a cestou je již nevzhledný, 
část osázených rostlin již uhynula a z půdy 
vyčnívají staré zátěže. Nechali jsme zpra-
covat projektovou dokumentaci na novou 
výsadbu a okrášlení celého prostoru. Na re-
alizaci projektu „Úprava zeleně v centru 
obce“ jsme podali žádost o podporu finan-
cování rovněž z Nadace OKD. Do projektu 
budou zapojeny také děti. V rámci tohoto 

projektu se počítá s novou informační ta-
bulí mezi prodejnami, kde své místo na-
jdou informace o konání kulturních akcí 
v obci a jejím okolí. Své místo tam najde 
také společenská rubrika. Tato tabule na-
hradí informační nástěnku ve vstupním 
prostoru obecního úřadu, kde není nepře-
tržitý přístup.

V prosinci 2020 jsme podali dvě žá-
dosti o dotaci. V rámci programu vyhlá-
šeného Moravskoslezským krajem jsme 
podali žádost o dotaci na změnu vytápění 
v mateřské škole a v rámci programu Minis-
terstva pro místní rozvoj na vnější a vnitřní 
opravy budovy obecního úřadu. Nyní se 
připravuje podání žádosti o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí na výměnu 
otopného systému a změnu zdroje vytá-
pění v základní škole. V rámci této změny 
přejde vytápění z uhlí na propan.

Po schválení projektu „Odkanalizo-
vání Doubravy“ v Mezirezortní komisi při-
pravujeme podklady pro zadávací řízení. 
Postupně budeme vlastníky nemovitostí 
informovat o dalších krocích.

 Změna č. 1 Územního plánu Doub-
rava se dostává do další fáze projednávání. 
O podaných námitkách na veřejném pro-
jednání 2. 9. 2020 a následně v zákonné 
lhůtě na Úřad pro územní plánování v Or-
lové budou zastupitelé rozhodovat na úno-
rovém zasedání 10. 2. 2021. 

Dětem začalo druhé pololetí školního 
roku. Přeji všem dětem, studentům, učite-
lům, ale také všem rodičům, aby plynule 
probíhala plnohodnotná prezenční výuka 
bez omezení sportovních a ostatních vol-
nočasových aktivit.

Všem občanům přeji spokojeností na-
plněné nadcházející měsíce v roce.

Dáša Murycová,  
starostka obce

Rada obce schválila:
•	 	Podání	žádosti	o	dotaci	v	grantovém	ří-

zení Nadace OKD na projekt "Doubrava 
spolu IX. - podpora kulturního života 
v obci" pro rok 2021. Po schválení bude 
dotace použita na podporu nejvýznam-
nějších kulturních akcí pořádaných 
obcí.

•	 Podání	žádosti	o	dotaci	v	grantovém	ří-
zení Nadace OKD na projekt "Mezi gene-
racemi 2021" pro rok 2021. Po schválení 
bude dotace použita na podporu akcí 
pro seniory a prohloubení vzájemné 
mezigenerační spolupráce.

•	 Podání	 žádosti	 o	 dotaci	 v	 grantovém	
řízení Nadace OKD na projekt " Úprava 
zeleně v centru obce" pro rok 2021.

 Po schválení bude dotace použita na 
úpravu prostoru mezi obchody na 
náměstí.

Ivana Siekierová,  
místostarostka obce

Kalendář SvoZU odpadŮ  
v oBcI doUBrava – únor, březen 2021
Směsný komunální odpad se vyváží 1x za dva týdny jedním svozem. Pytle na separovaný odpad 
(žluté) a sady tašek na třídění odpadu si mohou občané vyzvednout ve sběrném dvoře.  
ST: 13:00–17:00 SO: 8:00–12:00. PŘEHLED SVOZU ODPADU V ROCE 2021 NALEZNETE NA WE-
BOVÉ STRÁNCE OBCE (informace pro občany).

Měsíc Svoz odpadů  
ze 240 l nádob

Svoz plastů, nápojových 
kartonů, kovových 

obalů, ŽLUTÉ PYTLE

Svoz papíru
MODRÉ 

KONTEJNERY

Svoz bioodpadu
HNĚDÉ 

KONTEJNERY
Únor 10, 24 17 11 3
Březen 10, 24 17 11 3

výzva letošním 
jubilantům
 Občané, kteří v roce 2021 slavíte životní ju-
bileum 70, 75, 80, 85, 90 a více let, máte 
trvalý pobyt na území obce a rádi byste 
se zúčastnili slavnostního setkání jubilantů 
nebo byste uvítali předání dárkového balíčku 
v domácnosti, přihlaste se telefonicky nebo 
osobně prostřednictvím formuláře na obec-
ním úřadě v Doubravě u paní matrikářky Lady 
Fuskové, kancelář č. 14, tel.: 596 549 410. 

Vyplněný a podepsaný formulář je 
možné také zaslat na adresu obecního 
úřadu, případně vhodit do schránky umís-
těné na hlavních dveřích úřadu, nebo jej 
předat osobně paní matrikářce. Formulář je 
k dispozici na obecním úřadě a na interne-
tových stránkách obce „tiskopisy ke stažení 
– vnitřní věci”. 

JUBILANTI NAD 90 LET, KTEŘÍ JIŽ PO-
DEPSALI SOUHLAS S GRATULACÍ, BUDOU 
AUTOMATICKY ZAŘAZENI TAKÉ MEZI JU-
BILANTY PRO ROK 2021. 

Lada Fusková

aktualizace 
žádosti o byt 
pouze do března

Podané žádosti o přidělení obecního 
bytu v Doubravě jsou potřeba každým rokem 
aktualizovat, aby byly i nadále platné. Aktua-
lizace žádosti je nutné provést v termínu do 
31. 3. 2021 na obecním úřadě v Doubravě 
(u paní Procházkové Marie, kancelář č. 3 v pří-
zemí) a to i v případě, že nedošlo ke změnám 
údajů uvedených v žádosti. Neaktualizované 
žádosti budou vyřazeny. 

Marie Procházková, 
 referent finanční a daňové správy

Slovo STaroSTK Yradniční okénko
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(pokračování na straně 3)

nový ZáKon 
o odpadech –  
co přIneSe? 

Prvního ledna letošního roku vstoupil v plat-
nost zákon o odpadech (č.541/2020 Sb.). Pro-
blematika odpadu se dotkne každého z nás. 
Pravidelně zveřejňujeme informace o tří-
dění odpadu a nutnosti snížit množství ne-
tříděného odpadu, který končí na skládkách 
a i tento zákon klade důraz právě na třídění 
komunálního odpadu. 

Cena za uložení na skládku se již letos 
zvyšuje z 500 Kč za tunu na 800 Kč na tunu 
uloženého odpadu. Pro letošní rok můžeme 
žádat o slevu (zachování ceny 500 Kč na tunu) 
pouze v množství 0,2 tuny na obyvatele (v ná-
sledujících letech toto množství bude každým 
rokem klesat až k nule). Za zbývající odpad 

budeme platit 800 Kč, což bude mít dopad na 
vzrůst výdajů obce. Jednoduše řečeno, čím 
více obec vytřídí odpadu, tím méně zaplatí 
za skládkování a tím menší budou celkové ná-
klady spojené s likvidací odpadu v obci. Jsme 
jedna z mála obcí, které pro letošní rok nena-
vyšovaly poplatek za odpad. V dalších letech 
výdaje na svoz a nakládání s odpady poros-
tou, zejména pokud nebude klesat množ-
ství směsného odpadu. Letošní množství, na 
které lze uplatnit slevu je přibližně poloviční 
množství směsného odpadu vyprodukované 
v obci za kalendářní rok. 

Zákon počítá s ukončením skládkování 
odpadu v roce 2030. Již nyní ale obce musí 
více třídit odpad a k tomu může přispět každý 
z nás svým zodpovědným přístupem k od-
padu, který vyprodukuje.

Dáša Murycová, starostka obce

Taxík Maxík jezdí už i v doubravě
Máme první zkušenosti se službou Taxík 

Maxík. Služba funguje přesně tak, jak bylo po-
psáno v lednovém zpravodaji. Pracovníci na 
dispečinku i paní řidička jsou velmi příjemní 
a ochotní, pokud si objednáte zároveň i cestu 
zpět ze zdravotního zařízení, vše proběhne 
plynule a úhrada je pouze za ujeté kilometry. 
Do permanentky jsou řidičem označeny ujeté 
kilometry, takže klient má přehled o čerpání 
kreditu. V případě zájmu volejte na telefonní 
číslo: 607 752 550. Službu objednávejte v do-
statečném předstihu.

Dáša Murycová, starostka obce

Moravskoslezský kraj zřídil bezplatnou linku 
800 720 210, na které jsou k dispozici krajští 
úředníci, kteří občanům nad 80 let pomohou 
s registrací do systému nebo je přímo po tele-
fonu objednají.

Aktuální informace k očkování a k regis-
tracím naleznete na stránkách kraje www.
msk.cz .

ŠH

Moravskoslezský kraj zřídil 
bezplatnou linku, 
která pomůže s registrací k očkování

Pro návrat k běžnému životu

OČKOVÁNÍ
proti COVID-19

SENIOŘI nad 80 let,
pomůžeme vám

s registrací!

Volejte ZDARMA
denně 8 - 18 hod.

na tel.: 800 720 210

Statistika za rok 2020
matriční události, evidence obyvatel

Uzavření manželství 4

Slavnostní setkání jubilantů 0

Vítání občánků 0

Ověření podpisů 114

Ověření listin 17

Narozeno 12

Zemřelo 22

Přihlášeno 61

Odstěhováno mimo obec 41

Přestěhováno v rámci obce 11

Stav občanů k 31. 12. 2020 1 223
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Leden byl již náš pátý měsíc od chvíle, kdy 
jsme začali chodit do školy. Za pár dnů dosta-
neme první vysvědčení, první hodnocení naší 
práce. Všichni se na ně těšíme. Zasloužíme si 
všichni samé jedničky? Jak jsme se snažili? Co 

všechno jsme se za tu dobu naučili? Rádi se 
o to s vámi podělíme. Takže jako správní prv-
ňáci se učíme číst, psát a počítat, povídáme 
si, získáváme poznatky o věcech kolem nás. 
Umíme už přečíst a utvořit jednoduché věty, 
poskládat slova ze slabik, větu ze slov. Někteří 
z nás dokážou vyprávět krátký příběh. Učíme 
se vnímat a chápat čtený text. Umíme napsat 
některá písmena, vypočítat jednoduché pří-
klady, porovnat množství prvků i čísla. Za-
čínáme chápat, jak fungují různé věci, co se 
děje v přírodě, všude kolem nás. Rádi kreslíme 
a vytváříme nové věci. Učíme se, jak se k sobě 

navzájem chovat, jak být k druhým ohledu-
plný a přátelský. Vždyť tvoříme jednu partu!

Jen se všichni podívejte, jak nám jde práce 
pěkně od ruky.

Gražyna Porošin

Knihy si můžete objednat také 
elektronicky
Nabízím možnost ukázky práce na počí-
tači. Získáte znalost, jak si elektronicky ob-
jednat knihy, o které máte zájem, a tím si 
zajistíte jejich rychlejší výpůjčky.
Sejdeme se 1. 3. v čase od 13:00 do 15:00.

Budu se vám věnovat i individuálně. 
Hana Sábelová 

Knihovna 
informuje

V roce 2020 byla naše výjezdová jednotka 
operačním střediskem povolána celkem 
k 21 událostem, z toho bylo 7 požárů (po-
žáry v lesních porostech, vozidel, garáží, 
rodinných domů nebo i popelnic) a 14 
technických pomocí (převážně čerpání za-
topených sklepů nebo likvidace bodavého 
hmyzu). Jednalo se o zásahy nejen na území 
naší obce, ale i v Karviné, Dětmarovicích 
a Petrovicích u Karviné. K tomu je nutné při-
číst i pomocné práce, které děláme v naší 
obci, jako jsou ořezy dřevin kolem cest, čiš-
tění cest, čištění žlabů a střech u obecních 
budov, čištění propustí apod. Práce máme 
stále dost a vzhledem k tomu, že počet 
členů naší jednotky je v posledních letech 
takřka neměnný, byli bychom rádi, kdyby 
se našli další lidé, kteří by naše řady rozšířili. 
Případní zájemci se mohou dostavit každý 
čtvrtek do hasičské zbrojnice v 16.00 hodin. 
 Pavel Slávik, velitel VJ

valná hromada Sdh 
nemá zatím termín

Jak jste si jistě všichni členové SDH 
všimli, výroční valná hromada plánovaná 
na 09. 01. 2021 se nekonala, vzhledem 
k vládním nařízením. Náhradní termín za-
tím není znám. Jakmile jej budeme znát, 
informace naleznete ve zpravodaji nebo 
na stránkách SDH Doubrava. 

za SDH Doubrava  
starosta Svatopluk Kotas

Také letos se uskuteční úklidová 
akce „Ukliďme Česko“

Úklidová akce proběhne v týdnu od pondělí 22. 3. 
do soboty 27. 3. 2021. Sobota je rovněž oficiálním úkli-
dovým dnem v Česku.
Bližší informace budou před akcí na www.doubrava.cz 
a již nyní je naleznete také na www.uklidmecesko.cz . 

šKola roZhodnĚ není nUda

oKÉnKo MaTeřSKÉ šKolY
„Kdo si hraje, nezlobí.“
A víte, že je to pravda? Plná školka nedočka-
vých dětí po prázdninách nám to potvrdila. 
Každé z dětí, malých, velkých, má svůj ob-
líbený koutek ve školce, svou hračku či sta-
vebnici, jiné rádo kreslí, vyrábí, tvoří. Kluci se 
pustili do staveb z velkých dřevěných kostek, 
stavby železnice s vláčky. Holčičky se daly do 
vaření, pečení a postaraly se o svá miminka.

A protože jsme děti šikovné, tak si jenom 

nehrajeme, my umíme i pracovat! Malujeme 
barvičkami, stříháme nůžkami, lepíme, sklá-
dáme. Zpíváme i tancujeme, už dokonce víme, 
co je to diskotéka. Učíme se nové básničky 
a říkanky, sportujeme, závodíme, soutěžíme. 

„Ať jsme velcí nebo malí, já i ty jsme 
kamarádi, umíme si pomáhat. Máme se tu 
všichni rádi, ve školce je každý rád.“

Světluše Šotkovská, MŠ Doubrava

HASIČSKÉ  
OKÉNKO
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inzerce

Tak jako v uplynulých letech i letos na-
stal čas, abychom zhodnotili loňský rok 
spolkové činnosti NAŠÍ DOUBRAVY. Avšak 
bilance loňského roku je z důvodu nečekaně nastalé epide-
mické situace zcela odlišná od předchozích let. NAŠE DOUB-
RAVA měla v plánu pořádat pro vás, milé sousedy a naše 
příznivce, minimálně čtyři kulturní a společenské akce, zá-
jezd za poznáním, divadelní představení v Národním domě, 
hraní stolního tenisu v Národním domě a adventní koncert. 
Těší nás, že se nám v souladu s naším plánem podařilo usku-
tečnit alespoň tři akce. Průběžně během roku 2020, kdy to 
bylo dovoleno vládou ČR, jsme si zahráli v Národním domě 
stolní tenis. V září 2020 jsme se vydali na zájezd za pozná-
ním zlínského kraje. Za skvělého letního počasí jsme si pro-
hlédli zámek Buchlovice a KOVOZOO 
ve Starém Městě. Více o zájezdu jsme 
vás informovali v obecním zpravodaji 
říjen 2020. V prosinci 2020 už byla 
epidemická situace natolik složitá 
a omezující, že jsme stáli před dvěmi 
možnými scénáři. Jedním byla velmi 
prostá cesta, vrátit poskytnuté do-
tace všem poskytovatelům a omluvit 
se vám sousedům a příznivcům, že 
z důvodu epidemické situace nelze 
adventní koncert konat. Všichni by 
tuto omluvu zcela jistě přijali s pocho-
pením. My jsme se rozhodli pro druhý 
scénář, který byl mnohem složitější 
a náročnější na celkovou organizaci. 
Bylo k tomu potřeba kus odvahy a do 
poslední chvíle značná dávka impro-
vizace. Z průběhu adventního kon-
certu je zřejmé, že natáčení proběhlo 
online a bez jediné zkoušky. Vážíme 
si toho, že i s limitovaným rozpočtem 
spolku NAŠE DOUBRAVA, nemalých 
úskalí spojených s organizací advent-
ního koncertu jsme to prostě nevzdali 
a „šli jsme do toho s plnou vervou.“ 
Návštěvnost adventního koncertu 
na youtube.com přesahuje 17000 
zhlednutí. Těší nás, že konání advent-
ního koncertu bylo zařazeno mezi 
další příspěvky, které byly vysílány 
na internetu LTV Plus v Orlovských 
minutách. Jsme nadšení a spokojení, 
že jsme alespoň tak, jak nám bylo 
umožněno, mohli konat naše akce 
společně a ve zdraví. Z celého srdce 
vám, milým sousedům a všem našim 
příznivcům, děkujeme za vaše zpětné 
vazby, za vaši podporu, účast, ať už 
přímou či prostřednictvím připojení 
se ke kanálu youtube.com na našich 
akcích, za vaše podněty, velmi si toho 
ceníme! Pevně doufáme, že v nejbližší 
době nám epidemická situace dovolí 
konání výroční schůze spolku NAŠE 
DOUBRAVA, na které mimo jiné bu-
deme připravovat plán akcí na letošní 
rok. O nápady nemáme nouzi, takže 
se máte na co těšit!

Těšíme se na osobní setkání s vámi 
v lepších časech na našich akcích!

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,  
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

Foto: archiv NAŠE DOUBRAVA, z.s.) z

naše doUBrava  
BIlancUJe 
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Zemřeli
Alena Škaroupková
Jaroslava Ovčařiová
Květuše Záhorská
Zdeňka Šustíková

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

Společenská kronika

vzpomínka
Dne 16. 01. 2021 nás 
navždy opustila ve 
věku 77 let manželka, 
maminka, tchýně, 
babička, prababička, 
švagrová, sestra, paní 
Zdeňka Šustíková. 
Navždy bude žít v srdci 
těch, kteří ji milovali.

Děkujeme všem za 
projevenou účast a ti-
chou vzpomínku, kterou jí věnovali.

Manžel Josef, dcera a syn s rodinami

Kondolence
S hlubokým zármutkem jsme přijali smutnou 
zprávu o úmrtí paní Zdeňky Šustíkové. Její 
život byl úzce spjat se společenským životem 
v obci. Svůj volný čas po léta věnovala seni-
orům v obci, kterým u příležitosti životních 
jubileí spolu s vedením obce předávala gra-
tulace. Její mysl byla vždy optimistická, do-
kázala druhým naslouchat a hezkým slovem 
vždy potěšila ostatní. V posledních letech se 
aktivně zúčastňovala kulturního života v obci. 
Velice si vážíme práce, kterou se zapsala do 
života obce. Jménem vedení obce Doubrava 
vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a všem, 
kterým byla paní Zdeňka Šustíková blízká. 
Čest její památce.

S hlubokým zármutkem jsme také přijali smut-
nou zprávu o úmrtí pana MUDr. Karla Friče. 
Pro obec Doubrava obětavě pracoval v mi-
nulých volebních obdobích, kdy zastával 
také funkci místostarosty. Jeho život byl úzce 
spjatý se zajišťováním stomatologické péče 
v obci nejen pro občany Doubravy, ale i pro 
pacienty, kteří do jeho ordinace přijížděli 
z blízkého okolí. Po odchodu na zasloužený 
odpočinek zůstal nadále občanem naší obce. 
Jménem vedení obce Doubrava vyjadřuji 
upřímnou soustrast rodině a všem, kterým 
byl pan doktor blízkým člověkem. Čest jeho 
památce.

Dáša Murycová, starostka obce 

Již po sedmé vyhlašuje obec Doubrava 
a SRP MŠ a ZŠ výtvarnou soutěž „Malujeme 
pro radost“, která je určena všem, kdo rádi 
kreslí a malují. Předchozího ročníku se zúčast-
nily především děti v mateřské škole, ale své 
zastoupení měla soutěž i v dalších kategori-
ích. I letos mohou děti namalovat obrázek bez 
zadání paní učitelky v prostředí domova a do-
spělí, kteří malují jen tak pro radost, se o ni 
mohou podělit s ostatními prostřednictvím 

hezkých obrázků. Kromě prezentace ve vstup-
ním prostoru obecního úřadu jsme v minu-
losti Vaše obrázky využili jako téma obecního 
zpravodaje. V letošním roce obrázky využi-
jeme nejen k výzdobě, ale počítáme s jejich 
dalším využitím, proto soutěžní práce nebu-
dou rozesílány zpět jejich autorům. Přejeme 
Vám hodně úspěchů při výtvarném tvoření 
a těšíme se na Vaše obrázky.

Dáša Murycová, starostka obce 

Malujeme pro radost 2021
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Společenská kronika
Jak správně třídit plasty?

37,8 kilogramu – tolik plastu vytřídí 
v průměru jedna česká domácnost za 
365 dní. A co všechno vlastně do této 
skupiny patří? Seznam je poměrně roz-
sáhlý – od svačinových sáčků, igelitek 
a PET lahví až po plastové hračky.

Historie plastů jako materiálu není delší 
než dvě stě let. Plast je materiál, který se 
uplatňuje téměř ve všech oblastech lidské 
činnosti - v mnoha ohledech je už jen stěží 
nahraditelný a jeho spotřeba neustále roste. 
V ČR se třídí do žlutých kontejnerů či pytlů 
na separovaný odpad. Do nich můžeme vy-
třídit svačinové sáčky, fólie, igelitové tašky, 
PET lahve, kelímky, krabičky, pěnový po-
lystyren a další druhy plastů. Co vše mů-
žeme do žlutého kontejneru vyhodit, nám 
napoví samolepka, která je na každé ná-
době na třídění odpadu. Hlavně u „petek“ 
nebo kelímků bychom měli před vhozením 
do kontejneru minimalizovat jejich objem 
sešlápnutím nebo 
zmáčknutím. Do třídě-
ného plastu rozhodně 
nepatří mastné nebo 
jinak znečištěné obaly, 
ani celofán. 

Takto vytříděný 
plast putuje na dot-
řiďovací linku, kde se 
ručně dotřídí. Pracov-
níci ho na třídícím páse 
rozdělí podle druhů na 
základní skupiny (PET 
lahve, duté plasty, 
fólie, polystyren 
a směsný plast) a vy-
berou z něj případné 
nečistoty. PET lahve 
se přitom ještě rozdě-
lují podle barev. Takto 
roztříděný plast se sli-
suje do balíků a odváží 
k dalšímu zpracování. 
U zpracovatelů se dále 
drtí, pere a upravuje 
na požadovanou suro-
vinu pro výrobu finál-
ních produktů. 

Proč recyklovat 
plast?

Plasty se vyrá-
bějí z ropy. A jak jistě 
všichni víme, zásoby 
této suroviny, stejně 
jako dalších přírodních 
zdrojů, jsou omezené. 
Třídění a recyklace 
plastů je tedy roz-
hodně na místě. 

Nejčastěji z vy-
tříděných plastů 
vzniká tzv. regranu-
lát, který má podobu 
malých peciček a je 
již vstupní surovinou 

pro výrobu nových plastových výrobků. 
Na regranulát se zpracovávají hlavně 
fólie a obaly od potravin. Recyklované 
plasty najdete ve většině nových plasto-
vých výrobků. Pěnový polystyren se zpra-
covává do izolačních tvárnic a tepelných 
izolací. Ze směsných plastů se pak vyrá-
bějí například ploty, zatravňovací dlažba, 
zahradní kompostéry nebo protihlukové 
zábrany. Z vytříděných PET lahví se vy-
rábějí nové PET lahve nebo technická 
a textilní vlákna, která se pak používají 

pro výrobu koberců nebo oděvů. Napří-
klad z pouhých 50 PET lahví lze vyrobit 
jednu fleecovou bundu. 

Tříděním a recyklací plastů šetříme 
energii i neobnovitelné přírodní zdroje – 
konkrétně ropu. Ročně pak díky třídění 
a recyklaci obalových odpadů společně 
ušetříme 29 km2 přírody. 

neBoJíM Se TřídIT

DO KONTEJNERU NA PLAST 

PATŘÍ
DO KONTEJNERU NA PLAST  

NEPATŘÍ

fólie, igelitové sáčky, plastové tašky obaly se zbytky jídla nebo čisticích 
prostředků

sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů molitan

nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC

obaly od CD, polystyren (menší kusy) zbytky materiálů z 3D tiskáren (ABS, PET-G…)
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Zima, zima, zimička,
červenají se nám líčka.
Když venku padají vločky,
tak se chvějí všechny vločky.

Stavění sněhuláka, když napadne sníh,
mne velmi láká.
Děláme s rodiči sněhové koule,
pak máme na hlavách obrovské boule.

Na domě visí
rampouchy blýskavé,
utrhnout, líznout si,
je pro mě lákavé.

Vločky střídají kroupy,
je to tam samý led.
Schová se před nimi,
kdo není hloupý a nejlépe hned.

Mokré šaty svlíkáme,
sedneme ke krbu hned.
Snad se rychle zahřejeme,
dáme si do čaje med.
   Matyáš Slavík

Zimní pozdravy našich žáčků
Jsme rádi, že i k nám do našeho kraje konečně dorazila sněhová nadílka. Máme z ní velkou radost!


