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Obecní úřad informuje 
 

 Obecní úřad oznamuje, že během vánočních svátků neúřaduje. 

Poslední den pro platbu v hotovosti do pokladny OÚ je čtvrtek 20. 12. 

2012 do 12 hodin. 

První úřední den v roce 2013 je 3. 1. 2013 v době od 7.30 do 12.00 hodin. 

Pokud požadujete vydat voličský průkaz pro volbu prezidenta České 

republiky konanou 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo 25. a 26. ledna 

2013) ve dnech 27.12., 28.12., 31.12. 2012 a 2.1.2013, volejte v době 

od 8.00 hod do 12.00 hod na telefonní číslo 723 477 125. 

 Kominík pan Pavel Adámek zaslal na obecní úřad nabídku pro naše občany 

na čištění, vložkování a opravy komínů. V případě zájmu se může dostavit 

ve všední den odpoledne, na jednu i více sobot, kdy budou obyvatelé doma. 

Cenová relace: vyčištění komínu – 200,- Kč, zpráva o kontrole spalinových 

cest – 200,- Kč. Adresa: Pavel Adámek, Ležáků 1239, 539 01 Hlinsko; 

email: adamek.kominik@gmail.com; tel.: 721 385 061.  

 

 

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta 
České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013  

v obci Krouna 
 

V souladu s ustanovením § 34 odst. l písm. a) zákona č. 275/2012, o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů   
  

i n f o r m u j i  v o l i č e ,  

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční   

 v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

 v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

 

Místem konání voleb  

ve volebním okrsku č. 1 – Krouna 

je  volební místnost zasedací místnost OÚ v Krouně , Krouna č.p. 218 

pro voliče s trvalým pobytem v Krouně 
 

ve volebním okrsku č. 2 – Rychnov 

je volební místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově , Rychnov č.p. 92 

pro voliče s trvalým pobytem v Rychnově 
 

ve volebním okrsku č. 3 – Čachnov 

je volební místnost v budově požární zbrojnice v Čachnově, Čachnov č.p. 42 

pro voliče s trvalým pobytem na Františkách a na Čachnově 
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ve volebním okrsku č. 4 – Oldřiš 

je volební místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši, Oldřiš č. p. 2  

pro voliče s trvalým pobytem v Oldřiši 
 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 

cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 

nebude mu hlasování umožněno. 
 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho 

trvalého pobytu) nejpozději 3 dny přede dnem konání I. kola volby, v den volby 

může tyto obdržet i ve volební místnosti. 
 

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta 

republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na 

tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, 

popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného 

zastupitelského úřadu. 
 

Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební 

místnosti, bude umožněno volit do přenosné schránky. Návštěvu členů volební 

komise je nutné nahlásit předem.  
 

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči 

obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a 

místě konání II. kola volby. 

 

Mgr. Pavel Ondra, starosta obce 

 
 

Informace k novému zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší 

 

Od 1. 9. 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší.  Provedla jsem 

výtah nejdůležitějších povinností, které se dotýkají především Vás, občanů – co 

byste mohli a měli vědět: 

§ 16 – Povinnosti osob 

(1) Osoba uvádějící na trh v ČR paliva smí na trh uvést pouze paliva, která 

splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. 

Splnění těchto požadavků je povinna odběrateli paliva prokázat způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem vždy při první dodávce paliva a 

následně při změně kvality paliva nebo na vyžádání odběratele. Osoby uvádějící 

na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit 
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údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. 3. 

následujícího roku. 

(2) Osoba uvádějící na trh v ČR spalovací stacionární zdroj o jmenovitém 

tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle jiného 

právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), že 

spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj 

podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu (Příloha č. 10 Minimální emisní požadavky 

na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a 

nižším, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro 

účely uvádění výrobků na trh  - část I. – od 1. 1. 2014, část II. – od 1. 1. 2018). 

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné 

chemickými látkami. 
 

V § 17 odst. 1 jsou stanoveny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, tj. 

také občana - provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, 

v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci: 

§ 17 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje 

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen: 

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo 

technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 

stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu 

s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými 

tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem, 

b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a 

přípustnou tmavost kouře podle § 4, 

c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na 

kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená 

výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu, 

d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace 

o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení 

skleníkových plynů do ovzduší, 

e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho 

příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím 

souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, 

za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona (§ 17, 

odst. 2 - tato povinnost se nevztahuje na provozovatele stacionárního 

zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě 

pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou 

činnost), 
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f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle §11 odst. 

5, 

g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém 

příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními 

požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu  (Příloha č. 11  

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 

slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění  - 

pozn. nejpozději od 1. 9. 2022!)     
h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která 

byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj 

udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně 

způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího 

stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 

10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností (pozn. Městský úřad Hlinsko) doklad 

o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 

potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován 

v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. 

 

V současné době jsou v poslední fázi legislativního dokončování prováděcí 

právní předpisy k zákonu č. 201/2012 Sb.. 

Plné znění zákona č. 201/2012 Sb. a další související předpisy naleznete na 

stránkách Ministerstva životního prostředí – www.mzp.cz  - ochrana ovzduší – 

legislativa a metodické pokyny. 

                                                                                                                                        

Ivana Teplá 
 

 

Výňatek z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OBCE KROUNA Č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Poplatník 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 
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2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 

dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu 

delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 

upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 

upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 

fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; 

má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 

nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 

osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 

správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu 

úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 

poplatek platí. 

 

 

Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 58,- Kč za kalendářní rok a    

b) z částky 542,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

činily: 845.349,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 845.349,- děleno 1559 (1346 počet osob s pobytem na území obce + 213 

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých 

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 542,20 Kč. Z této částky je 

stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 542,- Kč.  

 

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního 

roku. 

(2) Přesáhne-li roční poplatek odváděný společným zástupcem částku 1.500,- Kč, může 

být platba rozdělena do dvou splátek, které jsou splatné vždy nejpozději do 30. 4. a 

do 30. 9. příslušného kalendářního roku.  

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního 

roku.  
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Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) děti v kalendářním roce svého narození, 

b) každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině, 

c) fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu 

Krouna 218, 

d) fyzické osoby dle Čl. 2 odst. 2, které mají v obci pobyt a které mají zároveň 

na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve 

které není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba;  má-li vlastnické právo 

k této stavbě více osob, musí mít pobyt na území obce alespoň jedna osoba, 

e) osoby umístěné v kojeneckých ústavech, dětských domovech a 

diagnostických ústavech pro děti a mládež po dobu nejméně šest měsíců 

v kalendářním roce, 

f) osoby s celoročním pobytem mimo své bydliště, které žijí v domovech 

důchodců, v ústavech sociální péče, v psychiatrických léčebnách nebo 

v zařízeních s obdobným statutem mimo území obce Krouna, 

g) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby po dobu výkonu trestu 

v kalendářním roce. 

 

(2) Úleva se poskytuje studentům s  pobytem na území obce, přechodně ubytovaným 

na internátech a kolejích, příp. v soukromí, v částce 300,- Kč. Poplatková 

povinnost v tomto případě činí 300,- Kč. 

 

Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

 

S celým zněním vyhlášky se můžete seznámit na obecním úřadě a také na 

internetových stránkách obce (www.krouna.cz). 

 

 

 

Omezení provozu finančních úřadů v závěru roku 2012 a 
na počátku roku 2013 

 

Generální finanční ředitelství upozorňuje daňovou veřejnost, že v souvislosti 

s transformací územních finančních orgánů na Finanční správu ČR dojde 

na přelomu roku k omezení dostupnosti některých služeb poskytovaných 

finančními úřady.  

Naposledy lze letos daň na pokladnách finančních úřadů zaplatit v pondělí 

17. prosince. V období od 18. prosince 2012 do 13. ledna 2013 budou pokladny 
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finančních úřadů pro výběr daní v hotovosti uzavřeny. V době uzavření 

pokladen finančních úřadů bude  úhradu daně možno provést bezhotovostním 

převodem nebo poštovní poukázkou na každé poště. 

Ve dnech 28. 12. a 31. 12. 2012 budou otevřeny všechny podatelny 

finančních úřadů v době od 8.00 do 14.00 hodin. V souvislosti s nutným 

technicko-organizačním zajištěním transformace současné daňové správy 

na Finanční správu ČR budou ostatní organizační útvary finančních úřadů 

v těchto dnech pro veřejnost zcela uzavřeny.  

Technické řešení přechodu na novou organizační strukturu způsobí rovněž 

dočasnou nedostupnost Daňového portálu. Služby Daňového portálu nebude 

z technických důvodů možno využít od pátku 28. 12.2012 do středy 2. 1. 2013 

do 8.00 hodin.   

Veškeré bližší informace lze nalézt na internetových stránkách české daňové 

správy http://cds.mfcr.cz. 

Ing. Petra Homolová, 

tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství 
 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

 

SOBOTA 1. červen 2013 

SOBOTA 30. listopad  2013 

 

7.30 hod.  Rychnov  u  prodejny 

8.00 hod. Františky u školy 

8.30 hod. Čachnov u hasičárny 

9.00 hod. Oldřiš u prodejny 

9.30 hod. Krouna u hasičárny 

10.15 hod. Krouna 

u kampeličky 

11.00 hod. Krouna křižovatka 

 

Do speciálních vozidel pro ambulantní 

svoz lze nakládat nebezpečný a 

velkoobjemový odpad. 

 

Tento odpad každý předá 

do vozových vozidel osobně. 

Uvedená svozová místa  n e j s o u  

určena k ukládání tohoto odpadu. 

 

Do ambulantního sběru nepatří: 

Zemina, stavební suť, 

kompostovatelný odpad (bioodpad), 

popel, škvára, dřevní hmota. 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, bohatého 

ježíška a hlavně hodně zdraví a šťastný Nový rok 

2013 Vám přejí zastupitelé obce, zaměstnanci 

obecního úřadu a redakční rada Krounského 

zpravodaje. 
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Příspěvek kronikářky pro vánoční dny 
Vánoční stromek 
 

Ozdobený vánoční stromek se stal jedním 

z hlavních symbolů vánočních svátků, a tak možná 

leckoho překvapí, že tento zvyk nemá v Čechách 

dlouhou tradici.   

Zdobení vánočního stromečku má svůj původ 

v Německu. Jednu z nejstarších dochovaných zpráv 

o ozdobeném stromku v místnosti můžeme nalézt 

v brémské cechovní kronice z roku 1570. 

V Čechách poprvé postavil vánoční stromek 

pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského 

Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku jako 

překvapení. 

Nový zvyk se začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století 

v bohatých pražských měšťanských rodinách. Pravděpodobně roku 1860 se 

v Čechách na stromečku poprvé rozsvítily lojové svíčky. Do obydlí na českém 

venkově pronikaly zdobené vánoční stromečky pomaleji než ve městech – 

v mnohých domácnostech bývala až do první světové války o Vánocích jen 

ozdobená smrková nebo jedlová větev.  

V Krouně se v posledních několika letech stalo hezkou tradicí „Rozsvícení 

vánočního stromečku“ před základní školou. Letos si opět děti ze školní družiny 

připravily pásmo básniček a písniček, na jehož závěru pohasla světla a rozsvítil 

se vánoční stromek. 

 

Z naší kroniky 
 

Snaha o podobnou tradici se v Krouně objevila již v roce 1891, ale neměla 

dlouhé trvání. Dočíst se o tom můžeme ve starých kronikách naší obce:  

„Vánoční stromek r. 1891 -  vystrojen byl školním dítkám na Štědrý den, 

dne 24. prosince 1891 ve školní budově, a to: dítkám vyznání katolického 

ve třídě III., dítkám vyznání evang. reformovaného ve třídě II. 

 Vysvětlení slavnosti stromku vánočního dítkám podali důstojní páni 

faráři. – Po ukončení slavnosti poděleny všecky dítky obsahem stromků, chudé 

dítky mimo toho poděleny pečivem a školními potřebami. Na podělení chudých 

přispěli: ctěná místní školní rada, paní Marie Opočenská, choť faráře evang., pan 

J. Pick, místní obchodník. Na vystrojení stromků přispěli rodičové školních 

dítek. Slavnosti této zúčastnilo se mnoho obyvatelstva místní obce a z obce 

Voldřiše.“ 

„Rok 1892 - Vánoční podělení mládeže – Sbor učitelský ve schůzi dne 

7. prosince 1892 odbývané, usnesl se, aby dětem školním na Štědrý den vánoční 
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stromek byl vystrojen. Ve schůzi té usneseno také, aby rodičové školních dítek a 

příznivcové školy byli požádáni o podporu k vystrojení stromku takového. 

Poněvadž většina rodičů, dříve než o podporu byla požádána, nechvalně 

o vystrojení stromku se vyjádřila, upustil sbor učitelský od slavnosti té a změnil 

usnesení své v ten smysl, aby z došlých podpor od příznivců koupen byl 

nejpotřebnější oblek, obuv a školní potřeby chudému žactvu. Podpor obdrženo 

30 zl, a to: od knížecího úřadu důchodenského v Rychmburku 25 zl, zbytek 

od členů místní školní rady. Za částku tu koupeno bylo: 7 kabátů, 7 dívčích 

kabátů, 7 kalhot, 8 párů obuvi, 3 čítanky, 5 tabulek.“ 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Březen 

65 let – Vacek Jiří 65 let –  Fajman Vladimír 

 – Ondra Pavel 70 let – Novotný Zdeněk 

 – Nekvindová Zdeňka 75 let – Halamka Josef 

85 let – Malinská Jindřiška 80 let – Vít Bedřich 

    – Teplá Růžena 

Únor   85 let – Kučerová Jarmila 

65 let – Tomášková Jiřina 93 let – Obolecká Anna 

 – Nekvinda František    

 – Urbanová Věra    

 – Nadrchal Josef    

70 let – Doležal Josef    

75 let – Žejdlíková Marie    

85 let – Zemanová Květa    

95 let – Vít Josef    

 

Narození: 
Listopad 

Štorek Adam 

 

Úmrtí: 
Říjen Listopad 

Fajmon Filip Malý Vladimír 

Čáslavská Věra  
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Druhy odpadů v každodenním životě 
 

Pardubice, 11. 12. 2012 – Třídění odpadů je činnost, 

která se dá chápat v několika rovinách. Pro naprostou 

většinu z nás je to aktivita spojená s barevnými kontejnery 

a tříděním plastu, papíru a skla. Ve skutečnosti je však 

třídění odpadů pojem mnohem obsáhlejší. 

Nejdůležitějším odpadem pro občany je odpad 

komunální, tedy odpad vznikající z činnosti 

fyzických osob na území obce. Největší součástí 

komunálního odpadu je odpad z domácností (domovní 

odpad). 

Jednotlivé složky domovního odpadu se od sebe liší, a proto se s nimi 

i odlišně nakládá. První složkou je odpad objemný, tedy takový odpad, který se 

pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice či kontejneru. 

Sbírá se do velkokapacitních nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, 

v menších obcích jsou tyto kontejnery v pravidelných intervalech přistavovány 

na veřejná prostranství. 

Druhou skupinou jsou nebezpečné odpady. Takové odpady mají jednu nebo 

více nebezpečných vlastností a v případě neopatrné manipulace s nimi může dojít 

k poškození zdraví lidí, zvířat nebo k ohrožení životního prostředí. Pro naši 

snazší orientaci jsou obaly s nebezpečnými látkami označovány výstražnými 

značkami ve tvaru oranžového obdélníku se zvláštním symbolem. Některé 

odpady, které donedávna patřily mezi nebezpečné, jsou nyní označovány jako 

výrobky podléhající zpětnému odběru. „Jedná se o veškerá elektrozařízení, léky, 

baterie a zářivky, motorové oleje a pneumatiky. Tyto výrobky se odevzdávají 

na místech zpětného odběru – v prodejnách, sběrných dvorech či speciálních 

kontejnerech pro zpětný odběr elektrozařízení,“ říká Tomáš Pešek. 

Následuje velká skupina odpadů využitelných, tzn. takových odpadů, které 

lze po vytřídění dále recyklovat či jiným způsobem využít (např. energetické 

využití). Využitelnými odpady jsou již dříve zmíněný papír, sklo, plasty, kovy, 

nápojové kartony, případně textil a biologicky rozložitelný odpad. 

Teprve to, co nám po vytřídění výše uvedených odpadů zbyde, je směsný 

komunální odpad, který by měl končit v popelnicích nebo černých  kontejnerech. 

Směsný odpad se poté ukládá na skládkách nebo odstraňuje ve spalovnách 

komunálních odpadů. 

Takto široce chápaný pojem třídění odpadů dává této činnosti jiný 

rozměr s mnohem hlubším významem.  

 

Mgr. Jana Pašťalková, 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
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reklama: 

ELEKTRO – REVIZE – MONTÁŽE – OPRAVY 
REVIZE: 
revize silnoproudých elektrických rozvodů 
výchozí revize elektroinstalací u novostaveb 
revize hromosvodů 
revize staveništních rozvaděčů 
revize elektrických rozvaděčů 
ostatní revize instalací do 1000 V 
 
Martin Žejdlík 
Oldřiš 15  
Krouna, 539 01 Hlinsko v Čechách 
mobil: 775 031 687 
e-mail: zejdlik.martin@seznam.cz 

MONTÁŽE, OPRAVY:   
silnoproudých rozvodů  
obecních a školních rozhlasů 
elektroinstalací na rodinných 
domech 
elektronických 
zabezpečovacích systémů 
kamerových systémů 
jednotného času 
kancelářských rozvodů 
 

 

 
Martina Soušková 
Tel. + fax: 469 350 930,  
mob.: 608 222 713 
Vítězslava Nováka 949, Skuteč 
 
Pracovní doba: 
Po-Pá 9:30 – 12:00 hod. 13:30 - 16:30 
hod. 
POZOR!!! VYUŽIJTE SLEVY 
NA LETNÍ ZÁJEZDY!!! 
Ke každému zájezdu dárek pro Vás! 

Nabízí: 
o zájezdy (pobytové, poznávací, 

sportovní, ozdravné a na poslední 
chvíli), Ticketportal, cestovní 
pojištění, dárkové poukazy,… 

o odlety z Pardubic: Bulharsko, 
Turecko, Černá Hora, Malorka a 
Řecko – Rhodos 

o nabídky zájezdů také naleznete 
na www.jolanatour.cz 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2013. 
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