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červenec 2013

vydává Obec Jenišovice tel. a fax : 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 – 16.00

Vážení občané,
V posledních dnech nás sice sužuje horko a sucho, ale
neměli bychom zapomenout na dobu nedávnou, kdy i naši obec
děsila vysoká hladina řeky Novohradky. Obecní úřad tímto děkuje
všem, kteří přiložili ruku k dílu, a pomáhali při zvládnutí možných
záplav. Ať už vyprošťováním uvízlých kmenů nebo plněním pytlů
s pískem.
(JV)
VÍCE FOTOGTRAFIÍ NALEZNETE NA:
http://obecjenisovice.cz/fotogalerie/povoden-2013-v-nasichobcich/galerie/povoden-cerven-2013/

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Obec prosí o spolupráci
Vážení spoluobčané a chalupáři,
jak jsme Vás již informovali v minulých zpravodajích a na
veřejných zasedáních zastupitelstva obce, bude obec
Jenišovice od II. pololetí letošního roku provozovatelem
odběru pitné vody v Jenišovicích, Martinicích, Zalažanech a
ve Štěnci.
V této souvislosti Vám budou domů k podepsání doručeny ve
dvou vyhotoveních Smlouvy o dodávce pitné vody mezi
Vámi a obcí Jenišovice. Prosili bychom vyplnit údaje ve
Smlouvě týkající se Vás (dle Pokynů k vyplnění), Smlouvu
podepsat a jedno vyhotovení obratem vrátit zpět na Obecní
úřad do Jenišovic (poštou, osobně nebo vložením do
schránky na Obecním úřadě).
Smlouva o dodávce pitné vody, Podmínky dodávky, Pokyny
k vyplnění a ostatní potřebné dokumenty týkající se dodávky
pitné vody budou také uveřejněny na webových stránkách
obce:
http://obecjenisovice.cz/formulare-dokumenty/.
Předem Vám děkujeme za spolupráci a včasné vrácení
podepsaných Smluv.
Obecní úřad Jenišovice
(LS)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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V Jenišovicích opět na fotbal.
Znovu obnovený oddíl kopané Vás zve na fotbalová
utkání v Jenišovicích na hřišti:
18. 8. s Miřeticemi B, 1.9. Kameničky, 15.9. Načešice začátky utkání v 17:00 hod
29. 9. Krouna v 16:30, 13.10. Žlebské Chvalovice v 16:00,
27. 10. Kočí v 14:30.
Přijďte povzbudit a přejeme hodně úspěchů. (Rozpis dalších
utkání naleznete ve vývěskách.)

Poděkování
Děkujeme všem občanům a organizacím za podporu
sbírky postiženým oblastem ničivých povodní. Dary byly
předány ČČK v Chrudimi.
Obec přispěla finanční částkou 15 000,- Kč obci
Vestec, okr. Nymburk. Částka byla zaslána na povodňové
konto obce.
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM OD OBCE VESTEC
http://www.obecvestec.cz/content/podekovani
Obec Vestec si Vám tímto dovoluje poděkovat za materiální
a finanční dary. Hluboce si vážíme toho, že v tak vypjatých
chvílích nezůstáváme sami, a že jsou lidé, kteří jsou ochotni nám
pomoci v okamžiku, kdy to nejvíce potřebujeme. Ještě jednou Vám
ze srdce děkujeme a věříme, že Vám budeme moci poděkovat
osobně v lepší době, než je současná.
(Lenka Šteflová, OBEC VESTEC)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Vítání občánků
V sobotu 1. 6. 2013 se v kulturní místnosti, v budově
bývalé školy v Jenišovicích, konalo letošní první Vítání
občánků. Starostou obce byli přivítáni dva naši nejmenší
občánci – Zdenička Dostálová z Jenišovic a Vojtíšek
Novotný z Martěnic. Program básničkami a hrou na flétnu
zpestřily, jako při každém vítání, šikovné děti z našich obcí.
Na památku noví občánci dostali malou pozornost a
maminky si odnesly kytičku.

(PK)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Diamantová svatba
„Dožít
se
60
let
společného života je malý
zázrak, dožít se ho v lásce,
úctě a pochopení, to už je
zázrak velký.“
V sobotu 20. 7.
2013 si manželé Anna a
Josef
Sochorovi
připomněli před starostou
obce a v kruhu své velké rodiny manželský slib, který si dali
již před 60 lety.
Do dalšího společného života přejeme hlavně pevné
zdraví, spokojenost a jen samou radost.
(PK)

Životní jubilea červenec – září
Věra Bidlová
Ludmila Slavíková
Jiřina Novotná
Jaroslava Zikušková

87 let
60 let
93 let
87 let

Štěnec
Jenišovice
Mravín
Zalažany
Gratulujeme

Narozené děti
Natálka a Michalka Ducháčovi ze Zalažan

nar. 24. 5.2013

Rodičům blahopřejeme a holčičkám přejeme do života
jen vše dobré.
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Dětský den
V neděli
9. června 2013
uspořádaly ženy
z Jenišovic
na
Ostrůvku Dětský
den.
Protože s námi
počasí nejprve
laškovalo,
nakonec
se
umoudřilo a dopřálo nám pěknou letní pohodu. Sladkostí
mají děti většinou dostatek, proto jsme se rozhodly připravit
jim trochu jinou zábavu. Na sedmi stanovištích
znázorňujících staré české zvyky si děti mohly za pomoci
rodičů nebo starších sourozenců zhotovit pěkné výrobky.
Kdo žádné stanoviště nevynechal, odnesl si domů
masopustní masku, ozdobené velikonoční vajíčko, malou
čarodějnici, lampičku, Mikuláše, čerta, anděla nebo
vlastnoručně ozdobený vánoční perníček. U stanoviště
znázorňujícího Dětský den děti soutěžily v různých
sportovních disciplínách a u hasičské stanice si vyzkoušely
hašení proudem vody. Nakonec se vyřádily ve skákacím
hradu nebo obří skluzavce. Mlsálkům rodiče určitě koupili
cukrovou vatu.
Dětský den se opravdu vydařil a my bychom chtěly
poděkovat hasičům, kteří nám velmi pomohli při jeho
přípravě a firmě MαM Reality za bezplatné provozování obří
skluzavky a skákacího hradu.
Ženy z Jenišovic
(MS)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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SDH Jenišovice
Sbor dobrovolných hasičů Jenišovice pro Vás v letošním
roce ještě připravuje několik akcí:

26. července (pátek) od 20:00 BENÁTSKÁ NOC – hrát
bude skupina HIT Music
3. srpna (sobota) od 8:30 Turnaj v malé kopané mezi
týmy SDH
31. srpna (sobota) od 13:30 Utkání hasičů proti staré
gardě fotbalistů
1. září (neděle) Spoluúčast při organizaci Přehlídky
dechových hudeb
Podrobné informace ke každé akci budou postupně
zveřejňovány ve vývěsních skříňkách obce, na stránkách
obce a rozhlasem.

Vystoupení dechových hudeb
Obecní úřad zve všechny přátele dechové hudby na
letošní vystoupení dechových hudeb, které se koná 1. Září od
13. hodin na „Ostrůvku“ v Jenišovicích. K poslechu a tanci
bude hrát Dechový Orchestr Harmonie Pardubice, Šeucovská
Muzika a Pernštejnka. Program bude doplněn o netradiční
vystoupení mažoretek PM STARS Pardubice, které
předvedou tanec na moderní hudbu s pompony, akrobacii a
stavba živých pyramid atd.
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Přejezd lávky na požární nádrži
aneb Jak jsme zdolávali lávku

Dne 2. června pořádali dobrovolní hasiči z Jenišovic soutěž
v přejíždění lávky na požární nádrži. Přejet lávku bylo možno na
trakaři či kole, nebo lávku zdolat „ po svých“ a nést při tom nad
hlavou soudek. Z počátku se do studené vody nikomu nechtělo,
v den konání soutěže sice alespoň přestalo pršet, ale teplota vody,
byť na informační tabuli bylo napsáno: Teplota vzduchu 32°C,
teplota vody 27°C, nepřesáhla 20°C. I přes tyto podmínky se po
nesmělém začátku, rozpoutal souboj dvojic na trakařích,
jednotlivců na kolech a pěších či běžících se soudkem. Pro děti
byly připraveny soutěže v běhu nebo na kolech a koloběžkách.
Nechyběla ani soutěž v malém požárním útoku na cíl. I když
počasí nebylo takové, jaké bychom si přáli, byla účast v soutěži
vysoká, a také diváků bylo dosti. Užili jsme si nedělní odpoledne
plné zábavy, a o to šlo především. Bylo to i díky vtipnému
moderátorovi, který svůj kostým přizpůsobil tématu soutěže a
oblékl se do slušivých modrobílých plavek. Svůj oděv také po
skončení soutěže vyzkoušel při jízdě po dně nádrže. Tak mě
napadá zařadit příští rok tuto disciplínu do soutěže.
(ZT)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Stolní tenis
V sobotu 6. dubna 2013
uspořádali hráči, na závěr
pinpongové sezóny, velký
turnaj o putovní pohár. Turnaj
se konal v kulturním domě v
Jenišovicích ve velkém sále.
Přípravy započaly o den dříve.
Bylo nutné přestěhovat 3 herní
stoly z bývalé školy, nachystat
osvětlení, dále zajistit topení,
občerstvení a samozřejmě si
každý musel přinést sportovní
vybavení a dobrou náladu.
Turnaj byl zahájen ve 13.00
hodin a zúčastnilo se jej 30 hráčů a hráček. Poslední zápas se
dohrával ve 21.00 hodin, za velké podpory fanoušků.
Vítězem a prvním držitelem putovního poháru se stal
Stanislav Slavík starší. Velký turnaj přilákal i několik žen. Ty
mezi sebou uspořádaly miniturnaj a vítězkou klání se stala
Romana Hrubešová.
Gratulujeme vítězům!
Sponzoři: obec Jenišovice
Seca Borohrádek
GAS International

Kvis
včelařství J. Karliš

(ZS)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Nohejbal
S
pěkným
počasím
byla
zahájena sezóna na
antukovém hřišti v
Jenišovicích, kde se
pravidelně
schází
muži z Jenišovic a
blízkého okolí na
nohejbal. Muži jsou
akční a první turnaj
na sebe nenechal
dlouho čekat. Konal se v sobotu 6. července 2013. Hráči se
rozlosovali do týmů až ráno na hřišti. Turnaj probíhal v
domácím duchu a dobré náladě. Vítěznému týmu, ve složení
Roman Jonáš, Lukáš Dostál a Vojta Slavík, gratulujeme!
(ZS)

Karate nově v Jenišovicích!
Od září příštího školního roku 2013/2014 zahájí
v Jenišovicích činnost oddíl karate. Jedná se o pobočku
oddílu karate Hlinsko, která funguje již 6 let. Tréninky budou
probíhat pravidelně v budově bývalé školy, pod vedením
trenéra Jaroslava Kociána. Jsou určeny pro začínající děti i
pokročilé. O prvním tréninku a náboru nových adeptů budete
včas informováni.
(ZS)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Petice
Obec Jenišovice vydala zamítavé stanovisko ve věci povolení
průzkumného území pro těžbu břidličného plynu na území 178
obcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, starostky a starostové,
sousedé!
Zřejmě jste zaregistrovali, že ministerstvo životního prostředí
svým rozhodnutím ze dne 11. 7. 2013 zamítlo žádost firmy
SouthOil s.r.o o povolení průzkumného území pro těžbu (dále PÚ)
na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jedná se o
rozlohu cca 1350 km2 na území 178 obcí obou krajů. K řízení se
vyjádřilo 110 obcí, z toho 106 poslalo nesouhlasné stanovisko.
K problematice těžby břidličného plynu vyšel tento týden zajímavý
článek v hospodářských novinách, které osobně považuji za velmi
seriózní tiskovinu. Je zde výstižně řečeno to, co je, myslím, obecně
známo: pro vidinu krátkodobého zisku jsou těžařské firmy ochotny
bezohledně a nevratně ničit přírodu.
Je jistě dobře, že MŽP žádost těžařské firmy zamítlo. Bohužel tím
ale nic nekončí. Firma má možnost se odvolat, a pravděpodobně
to udělá. Jedinou a definitivní možností, jak zabránit podobným
aktivitám, je změna legislativy. K tomu je potřeba oslovit politiky.
Ve spolupráci s iniciativou STOP HF jsme připravili petici, ve
které občané obcí dotčených plánovanou těžbou mohou vyjádřit
svůj nesouhlas a zároveň žádají politiky o legislativní změnu, která
podobné činnosti definitivně zakáže.
O této petici budete včas informováni.
S přátelským pozdravem Ing. Jiří Horák, starosta obce
Vysoká nad Labem
Více informací na: http://stophf.cz/
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
Jenišovice, ze dne 6. 6. 2013
ZO Jenišovice schvaluje
- závěrečný účet a účetní závěrku obce Jenišovice za rok
2012 bez výhrad,
-

dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v budově
bývalých kabin TJ Jenišovice mezi Mysliveckým
sdružením Olšinka – Jenišovice (nájemce), IČ: 72030984,
zastoupeným předsedou sdružení Robertem Horáčkem a
Obcí Jenišovice (pronajímatel), IČ: 00270237, zastoupenou
starostou obce Lubomírem Svatošem,

-

smlouvu o výpůjčce, mezi firmou EKO-KOM, a.s., se
sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 a Obcí
Jenišovice, se sídlem Jenišovice 42, 538 64, kde
předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka sběrných
nádob,

-

smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jenišovice,
se sídlem Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou starostou
obce Lubomírem Svatošem (jako budoucí povinná) a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín 405 02, zastoupená na základě
písemně udělené plné moci firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o., IČ: 28791274, kde předmětem smlouvy
je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene,

-

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým krajem,
zastoupeným hejtmanem Pk JUDr. Martinem Netolickým a
Obcí Jenišovice, zastoupenou starostou obce Lubomírem
Svatošem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci „Komplex protipovodňových opatření Mravín
– DÚR“ ve výši 185 000Kč,

15

-

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým krajem,
zastoupeným hejtmanem Pk JUDr. Martinem Netolickým a
Obcí Jenišovice, zastoupenou starostou obce Lubomírem
Svatošem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
neinvestiční
dotace
z
rozpočtových
prostředků
Pardubického kraje na akci „Štěnec – oprava vodovodu“ ve
výši 370 000Kč,

-

pořízení a nákup cvičebního povrchu Tatami pro účely
volnočasových aktivit, nejen karatistů v celkové hodnotě
do 45 000Kč včetně DPH,

-

nákup 4 ks dubových lavic s opěradlem od společnosti
Lesy Města Brna, a.s., se sídlem Křižkovského 247, 664 34
Kuřim v celkové výši 12 197,-Kč včetně DPH,

-

nabídku firmy ILB Prostav s.r.o., se sídlem Na rybníku
301, 530 03 Nemošice, IČ:28810180, zahrnující zajištění
výběrového řízení, poradenství a přípravu podkladů v
rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akce:
Oprava opěrné zdi místní komunikace Mravín a
Infrastruktura pro zástavbu RD Jenišovice v celkové výši
29 040,-Kč včetně DPH,

-

zadání zpracování dokumentace pro provedení stavby
včetně zadání stavby na akci „Infrastruktura pro zástavbu
rodinných domů Jenišovice“ firmě Projekce staveb,
urbanismus, Ing. Miloslav Jelínek, IČ: 45521816 se sídlem
v Chrudimi v celkové výši 39 325,- Kč včetně DPH,

-

smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Jenišovice, zastoupenou
starostou obce Lubomírem Svatošem a firmou VČP Net,
s.r.o. se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ:
274495949, zastoupenou na základě plné moci společností
RWE GasNet, s.r.o.,
smlouvu o dílo mezi Obcí Jenišovice, zastoupenou
starostou obce Lubomírem Svatošem a firmou Envicons
s.r.o., se sídlem Hradecká 569, Pardubice, IČ:27560015,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Lukášem
Řádkem, kde předmětem smlouvy je zpracování
dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby „Komplex protipovodňových opatření Mravín“ v
celkové výši 220 000,-Kč bez DPH,

-

smlouvu o dílo mezi Obcí Jenišovice, zastoupenou
starostou obce Lubomírem Svatošem a firmou Envicons
s.r.o., se sídlem Hradecká 569, Pardubice, IČ:27560015,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Lukášem
Řádkem, kde předmětem smlouvy je zpracování
dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby „Rekonstrukce Malého Štěneckého rybníka“ v
celkové výši 79 660,- Kč bez DPH,

-

rekonstrukci plotu, na hranici pozemků p.č. 89/6 a p.č. 78/5
v k.ú. Jenišovice, kterou provede L. Moučka – Zemní
práce, se sídlem v Jenišovicích, IČ: 635 77 992 dle cenové
nabídky, ve výši 21 263,-Kč s DPH,

-

Smlouvu č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 mezi Obcí Jenišovice,
zastoupenou starostou obce Lubomírem
Svatošem
a
následujícími žadateli: panem P. Slavíkem, panem Z.
Slavíkem, paní Z. Slavíkovou, paní V. Karlišovou a panem
Karlišem a paní Z. Slavíkovou a S. Slavíkem, kde
předmětem smlouvy je využití obecních pozemků p.č.
89/7, p.č. 88/3, p.č. 86 a p.č. 89/6 všev k.ú. Jenišovice,
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smlouvu o dodávce pitné vody pro veřejnou potřebu mezi
Obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou
starostou obce Lubomírem Svatošem (jako provozovatel a
vlastník vodovodu) a odběrately, kde předmětem smlouvy
je dodávka pitné vody pro veřejnou potřebu.

ZO Jenišovice schvaluje a pověřuje
- starostu obce Lubomíra Svatoše a místostarostku obce Ing.
Petru Vinterovou výběrem obce postižené povodní v roce
2013, které bude poskytnuta finanční pomoc ve výši
15 000,-Kč.
ZO Jenišovice nesouhlasí
- s nabídkou České pošty, s.p. ze dne 25. 4. 2013 týkající se
nahrazení kamenné pobočky novou provozovnou typu
„Výdejní místo“,
- se stanovením průzkumného území konvenčních ložisek
ropy a zemního plynu pro společnost SouthOil s.r.o.
vedené MŽP ČR pod čj.:602/550/13-Hd, 30705/ENV/13.
ZO Jenišovice volí
- do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chrudimi pro
funkční období 2013 – 2017 paní V. Pitrovou.

Příspěvky do zpravodaje
Chybí Vám ve zpravodaji některé informace? Chcete se
spolupodílet na přípravě obecního zpravodaje. Rádi Vaše
příspěvky uveřejníme, stačí je poslat na stránky obce nebo donést
na CD, USB přímo na obec.
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Nové směrnice EU přinesou změny i k nám
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního
cyklu elektrických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už
dnes připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro
všechny.
První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k
ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně využití a
zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se
do české legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014.
Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně odebraného
elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud.
Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných
spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na
národní trh tři roky zpětně.
Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně
vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v
předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové
produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti.
Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými
způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši
zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40
procentům množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky.
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného
elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou
muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr
vázali na nákup nového zařízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto
směru náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši
ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane,
pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.
Surovin je stále méně
www.obecjenisovice.cz
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V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem
633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba
188 milionů z nich je starších 10 let.
To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí
ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost,
jak nahradit omezené surovinové zdroje.
Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které
jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit.
Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané ze
vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo
yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v
budoucnu nahradit.
Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné
době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty
všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší
než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a
časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto
surovin.
Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění
rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře
udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití
zdrojů, včetně recyklace.
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem
surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět
gramů zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují,
je ho 200 gramů.

Dotazy
Chcete se na něco zeptat pana starosty nebo zastupitelů? Řešíte
otázky, týkající se obecního úřadu a obce samotné, neváhejte se zeptat
buď prostřednictvím návštěvní knihy na webových stránkách obce
http://obecjenisovice.cz/navstevni-kniha/
Nebo vhozením písemné formy dotazu do schránky u vchodu do
kanceláře obecního úřadu. Rádi Vám SMYSLUPLNÉ dotazy
zodpovíme.
(JV)

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

21

Jenišovický zpravodaj

červenec 2013

PET - nejen nádoby na vodu,
ale i atraktivní materiál
Pardubice – Recyklace plastů je v posledních několika letech
velice populární záležitost. S tím, jak se plasty stále více a více
šíří do všech oborů lidské činnosti, o to usilovněji se hledají
nové cesty, jak plasty znovu využívat. Za symbol recyklace
plastů jsou bezesporu považovány PET lahve. Jejich podíl činí
v celkovém objemu tříděných plastů okolo čtyřiceti procent.
PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní společnosti,
nebo také nedobrého vtahu člověka k životnímu prostředí.
„Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o materiál, který se
jako plast nejdéle třídí a je pravdou, že možnosti jeho recyklace
jsou velmi dobře zvládnuté. PET lahve představují velký potenciál
v
možnostech
recyklace,
dlouhodobě je o tento materiál
velký zájem a celosvětově se s ním
obchoduje,“ upřesňuje manažer
pro druhotné suroviny společnosti
EKO-KOM
a.s.
Martin
Lochovský.
PET lahve ze žlutých kontejnerů
se nejprve na třídící lince roztřídí
podle barev na čiré, modré, zelené a ostatní Slisované balíky PET lahví. Zdroj:
www.jaktridit.cz
barvy. Slisované lahve i s etiketami a víčky
pak míří k dalšímu zpracování. Před konečnou fází recyklace se
PET lahve nadrtí na rozměry cca 1 x 1 cm do podoby tzv. PET
flakes, neboli vloček. Flakes se dále perou ve vodní lázni, ve které
se z nich oddělí etiketa i víčka a také zbytky nápojů, které
obsahují. Vyprané a usušené vločky pak mohou být použity na
výrobu celé řady výrobků a jsou volně obchodovatelné.
Nejjednodušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve
speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic, které jsou surovinou
www.obecjenisovice.cz
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pro další výrobu, např. nátěrové hmoty. Velmi populární metodou
je výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu přes 250°C a
vytlačují se skrze trysky s velmi malým průměrem. Tak vznikne
vlákno, které se po další úpravě používá jako výplň spacáků, bund,
netkaných textilií, ale i pro výrobu koberců do automobilů, nebo
zátěžových koberců. Odtud známé slogany o výrobě fleecových
bund z PET lahví.
Další možností recyklace je opakovaná výroba PET lahví. Na
jejich výrobu se mohou použít jen vysoce kvalitní vločky, které
musí splňovat všechny hygienické předpisy. Podíl recyklovaných
PET lahví může činit od několika až po
100 % nové lahve. Tím je zajištěna
hygienická nezávadnost. „Současným
trendem je snaha o maximální recyklaci
nápojových PET lahví,“ doplňuje Martin
Lochovský.
Obligátní metodou recyklace PET lahví je
Fleecové oděvy z PET materiálu
i výroba regranulátu, který se dá v naprosté
Zdroj: www.jaktridit.cz
většině případů vyrobit i z jiných, dobře
vytříděných plastů a slouží k výrobě nových výrobků z daného
materiálu. Regranulují se převážně plastové sáčky, fólie nebo
tašky, které následně slouží k výrobě nových fólií.
Všechny uvedené technologie fungují i v České republice, a tak je
možné říci, že veškeré vytříděné PET lahve se u nás mohou bez
problémů zpracovat.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom
heslo!
RRA PK
Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální
rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského
projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti
ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je
zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Více informací o projektu naleznete na webových
stránkách www.rrapk.cz.
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