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Dne 17.prosince 2015 proběhla příjemná akce v Klubáčku v 
Litochovicích, a to setkání seniorů s kulturní komisí a starostkou s 
promítáním starých fotografií z Litochovic, Prackovic a okolí, a 
prohlídkami starých kronik a historických materiálů ze sbírky starostky. 
Členky kulturní komise připravily nádherné občerstvení, všichni 
přítomní byli příjemně naladěni. Setkání se velmi povedlo a již brzy se 
těšíme na další - třeba k MDŽ nebo jiným příležitostem.

Dne 8.ledna 2016 proběhla podobná neméně příjemná akce setkání 
seniorů v ZŠ Prackovice, která se stala již tradicí a o níž nám jeden z 
účastníků napsal:

Dobrý den paní starostko,

rád bych se s Vámi podělil o skvělý zážitek. V pátek 8.ledna jsem se 
zúčastnil ( doufám, že už tradičního) setkání seniorů  v prackovické škole. 
A byla to opět velmi povedená akce uspořádaná děvčaty z kulturní 
komise. Organizátorky si zasluhují jedničku s hvězdičkou a k tomu 
velkou pochvalu. Tentokrát se nás sešlo celkem sedmnáct a všichni 
přítomní se velmi dobře pobavili a pochutnali si na vlastnoručně 
přineseném a musím konstatovat, že i velmi chutném občerstvení. Bylo 
veselo, vzpomínalo se nad donesenými dobovými obrázky obce a fotkami 
„z mládí“. Myslím si, že se všichni přítomní, kteří se v dobré pohodě po 
téměř šesti hodinách rozcházeli, napřesrok rádi opět sejdou. Přijďte 
také. Pěkné tradice bychom si měli hýčkat.
Přeji Vám  osobně i týmu Vašich spolupracovníků po celý rok hodně 
zdraví a štěstí
          Ing. Zdeněk Zeman, Prackovice n.L.

Úvodní slovo starostky

Vážení občané, 
je mi potěšením, že Vás 
všechny mohu srdečně za 
s e b e i v š e c h n y m é 
spolupracovníky pozdravit 
poprvé v roce 2016. Tento informační leták je 
užitečnou pomůckou zastupitelstva, jak 
podrobněji představit  a vysvětlit  záměry a 
plánované aktivity v tomto roce. Ráda bych se 
proto zaměřila na několik zásadních oblastí, 
které občany zajímají a na plánované projekty, 

opravy, rekonstrukce. První věc, o 
níž se často debatuje, jsou odpady. 
Odpovím tedy na často kladené 
dotazy, které se ke mně čas od 
času dostávají.

“Proč nemají občané, kteří 
třídí, slevu na platbách za 

KO již v tomto roce 2016?”

Jistě si vzpomínáte, že nový systém sběru odpadů 
jsme zahájili od 1.4. 2015. K výpočtu ekonomiky 
celého nově nastaveného systému však potřebujeme 
údaje alespoň za celých 12 měsíců, abychom mohli 
zjistit,  jak úspěšné zefektivnění odpadového 
hospodářství bude.                                   
   ...pokračování na straně 3
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Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92, odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice 

nad Labem konané v roce 2016 dne 

26.2.2016 od 18 hodin 
 v Motorestu U brány Čech v Litochovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne: 9.2.2016
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Svoboda Vladimír, Procházková Miloslava

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti od 14.12.2015 - 26.2.2016
2. Rozpočtové opatření 4/2016
3. Výsledky inventur - zpráva finančního výboru
4. Rozpočet MŠ Brouček na rok 2016,rozdělení hosp.výsledku, odpisový 

plán 2016, roční zpráva o fin.kontrole za rok 2015)
5. Rozpočet obce na rok 2016
6. Směrnice o prodeji nemovitého majetku obce
7. Nápravná opatření z výsledku kontroly MV ČR na podnět občana
8. Výsledky výběrového řízení Prodloužení výtlaku z ČS8 na ČOV, 

(Rozhodnutí zadavatele)
9. Dodatek k SoD Zateplení OÚ (faktura na vícepráce) Zadání studie 

hasičské zbrojnice
10.SoD cyklostezka Místa pasivního odpočinku/ kapličky
11.Žádost o odpuštění penále - p.Kadlecová
12.Doplnění (programu ze dne 19.2.2016)
    a) prodej pozemku p.č.1482/7 v k.ú.Prackovice n.L.
    b) prodej pozemku p.č. 137/7 v k.ú.Litochovice n.L.
    c) prodej pozemku p.č. 51/3 v k.ú.Prackovice n.L
   d) servisní smlouva VODA CZ  Service (kanalizace)
   e) žádost Českého svazu včelařů Velemín
13. Různé/ diskuse - dle dotazů občanů

    V Prackovicích nad Labem dne 9.2.2016
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

     starostka
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Uvedu pro informaci údaje z roku 2014:
Příjem z poplatků za KO 2014 = 267.213,-Kč + příjem ze surovin 36.015,-Kč = 303.228,-Kč

Náklady na odpady 2014 = 685 000,-Kč ==>>> ZTRÁTA: 381.772,- Kč
(popelnice, tříděný odpad, velkoobjemové svozy, sutiny, elektrospotřebiče, pneumatiky).

Dle našeho názoru je zbytečné dotovat  odpady na úkor rozvoje obce. Cesty byly dvě: první cestou by mohlo být zvýšení 
poplatku, druhou cestou, kterou jsme zvolili my, bylo vytvoření efektivnějšího systému sběru surovin a předcházení vzniku 
odpadů tak, aby příjem z poplatků a ze surovin by plně vykrývaly náklady na likvidaci a odvoz odpadů.
Čísla roku 2015 (tj. 1.1.2015 - 31.12.2015) ukazují, že při provozu nového systému po dobu celých 12 měsíců, mohlo by se 
jednat o vyrovnaný rozpočet:

Příjem z poplatků za KO 2015 = 369.602,-Kč + příjem ze surovin 76.789,-Kč = 446.391,-Kč
Náklady na odpady 2015 =  547.867,-Kč  ==>>> ZTRÁTA: 101.476,- Kč

Věříme, že ztrátu loňského roku tvoří právě ty tři měsíce, po které běžel ještě předchozí systém (svoz popelnic 1xtýdně + 
velkoobjemové svozy bez důsledného třídění a zpětného odběru). Proto čekáme na uzavření periody 12 měsíců, které nastane 
v dubnu 2016. Kromě toho k nákladům přibyla i likvidace zeleného odpadu. Do ekonomiky není započtena investice na 
zřízení místa, přístřešků a pořízení techniky pro svozy a lisování. 
Poté bude navržen systém bonusů, který začneme v případě jeho schválení formou místní vyhlášky uplatňovat  od r.2017 na 
základě informací o počtu barevných pytlů se surovinami, které občani posbírali z let 2015 a 2016.
V sousední obci proto, aby ohli lidem poskytnout slevu formou bonusů, poplatek za KO zvýšili na 720,-Kč/osoba/rok. V 
některých obcích je třeba poplatek nižší, ale obec zase neposkytuje svozy nadměrných odpadů anebo odpady dotuje z 
nějakých jiných zdrojů. 
Tento poplatek skutečně kopíruje záměry vlády a MŽP (tzv.”plať tolik, kolik vyprodukuješ”, tj. 1,-Kč za 1 litr odpadu - tj. 120 
Kč za vývoz jedné popelnice objemu 120 litrů, 24 svozů x 120,-Kč = 2.880,-Kč/ popelnice/ rok se 24 svozy - děleno čtyřmi 
členy rodiny je právě těch 720,-Kč na osobu/ rok/ popelnici.

Náš poplatek prozatím zůstává na částce  500,-Kč/osoba/ rok, přičemž jsme starost o zefektivnění celého systému přenesli 
na sebe. I nadále si evidujeme odevzdané barevné pytle a vyvezené popelnice (u odevzdaných pytlů však nemůžeme počítat 
zpola naplněné nebo velmi málo zaplněné pytle). Na základě těchto údajů budeme moci kvalitně spočítat, jakou výši 
finančních bonusů můžeme mezi občany rozdělit a jakým vzorcem se tak bude dít.  Proto bude pro občany výhodné, když 
budou pokračovat  ve třídění směsných plastů, PET lahví, papíru a drobných kovů v rámci našich mobilních svozů každé 
pondělí a o to méně popelnic budou v rámci roku potřebovat. Nicméně bych ráda zdůraznila, že se jedná zejména o sběr 
OBALŮ ČI NOVIN A ČASOPISŮ. 
Do tříděného odpadu  nepatří  špinavé obaly se zbytky jídel, POUŽITÉ KAPESNÍKY A DÁMSKÉ HYGIENICKÉ 
POTŘEBY!!! Uvědomte si, že obsah vašich  pytlů  dále  lidé třídí podle  jednotlivých surovin k recyklaci. Proto mi není 
zcela jasné, jak lze podle některých občanů recyklovat zakrvácenou menstruační vložku nebo kapesníky plné nudlí.

Dále  bych vás  ráda informovala o tom, že  kromě  neustálého vylepšování sběrného místa na ČOV v Prackovicích 
přistavíme i jeden kontejner na drobné  elektrospotřebiče  červené  barvy od firmy Elektrowin do Litochovic na rozcestí 
u Lípy. Kromě toho jsme také z motivačního programu firmy Elektrowin pořídili na naše sběrné místo zbrusu novou garáž se 
zpevněnou plochou, kam se nyní elektrospotřebiče ukládají. Jejich odvoz je pak po naplnění určitého počtu zajištěn firmou 
Elektrowin zdarma. V rámci motivačních programů tato firma přispěje i na náklady tohoto zpravodaje, kam v tomto čísle 
umísťujeme i informační článek o zpětném odběru elektrospotřebičů. Náš systém svozu a likvidace odpadů je v rámci regionu 
zcela unikátní.

Provoz sběrného místa na ČOV v Prackovicích zahajuje v březnu 
od 2.3. 2016 (středa 15:00 - 17:00, sobota 8:00 - 11:00) . Zde lze také 

odkládat elektrospotřebiče a další suroviny určené ke zpětnému odběru. 

Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu: 1.4. 2016 - 17.4. 2016
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Další otázka, na kterou se někteří lidé ptají:

“Proč se nic neděje?”
 Neděje se nic tam, kde nikdo nic nedělá, jen sedí a remcá, to je logické. Ale protože my nezahálíme, 
připravujeme každý  rok množství dalších projektů, které v případě úspěchu budeme realizovat právě v 
Litochovicích v období 06-10/2016. V roce 2015 nám nevyšla dotace na hřiště, tak jsme zkusili štěstí v letošní 
výzvě znovu. Výsledky budou známy někdy v dubnu. 
Jedná se o multifunkční hřiště v Litochovicích, kde dojde k opravě stávajících prvků, doplnění velké lanové 
pyramidy, rekonstrukci fotbalového hřiště, doplnění pevně zabudovaných branek se sítěmi, a ochrannou sítí, proti 
utíkání balónů pod most, doplnění laviček, košů, stojanů na kola. Dále k lesu za potokem bychom instalovali dvě 
lanové dráhy pro děti.
  Dalším projektem je oprava a úprava místní komunikace před KD Litochovice se záměrem vybudování 
jak zelené plochy, tak parkovacích míst, výsadby  zeleně a doplnění asfaltového koberce až  ke hřišti tak, aby byla 
plocha připravená na zamýšlenou ordinaci lékaře v přístavbě KD Litochovice. O zřízení ordinace a zajištění 
finančních prostředků na ni budeme v březnu intenzívně jednat i s ministerstvem zdravotnictví. 
Třetím velkým projektem, který je již připraven k podání, je rekonstrukce sociálních zařízení na sále KD 
Litochovice. Jedná se o další fázi opravy tohoto jediného sálu, který  jako obec máme s cílem jeho co nejrychlejšího 
zprovoznění pro sportovní a kulturní účely. 
 Dalšími záměry jsou oprava kapličky, projektová dokumentace pro novou hasičskou zbrojnici, neboť 
naši hasiči byli s účinností od 15.2.2016 přeřazeni z JPO V do JPO III, z čehož vyplývají další požadavky na 
vybavení a prostor. Nová zbrojnice je plánována na dvoře vedle OÚ Prackovice. Mrzí nás, že zatím nevybíhají 
žádné výzvy na rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, které bychom velmi potřebovali (nová komunikace 
nad rybníčkem + opravy  dalších místních komunikací). EU hovoří o tom, že si obce mohly tyto záležitosti za 
posledních 26 let od revoluce v roce 1989 již dávno vyřešit. Současné výzvy neřeší naše potřeby, takže musíme 
čekat dál na vhodnou výzvu.
Soupis dalších zamýšlených akcí do budoucna:
- projekt nové hasičské zbrojnice, 
- projekt nové ČOV - MŽP, jednání s ministerstvy, 
- projekt zóny pasivního odpočinku - farská zahrada (lavičky, altán, voda)
- projekty pasivního odpočinku - prostory u Labe (lavičky, koše, sezení se stříškou)
- projekt cyklostezky Litochovice - M.Žernoseky (zatím finančně nedostupné)
- úprava návsi - komplexní řešení (velká varianta), nebo oprava stávající komunikace a rozfázování úprav 
(obrubníky, řešení centrální plochy, místa pasivního odpočinku, propojení středu návsi se hřištěm, nová výsadba, 
centrální prvek návsi atd.)
- projekt multifunkčního vzdělávacího centra s ubytováním v budově bývalé školy Prackovice (úprava 
budovy, vybavení, úprava obytných prostor včetně půdy, úprava zahrady a dalšího vybavení)
- projekt územní studie k územnímu plánu - tak, abychom mohli opětovně zahájit  jednání s CHKO ohledně 
územního plánu.

 Ná závěr úvodního slova mám povinnost vás informovat o tom, že na podnět nespokojeného občana u 
nás na úřadě proběhly kontroly ze všech možných institucí - Krajský úřad, Ministerstvo vnitra, kriminální 
policie, spisová služba a tak dále. 
Výsledkem těchto kontrol jsou závěry, které nás velmi těší - svou práci děláme dobře a poctivě. Několik 
administrativních nedostatků typu chybějící podpisy či  chybějící tabulka na webu dle metodiky MV ČR, 
jsme samozřejmě doplnili, a i nadále jsme připraveni postupovat dle metodických pokynů kontrolního 
orgánu. 
Výsledky kontroly jsou nyní vyvěšeny na internetu, šest náprav, které jsme měli  uskutečnit, budou po 
schválení zastupitelstvem rovněž zveřejněny na úřední desce. Nespokojený občan byl přesvědčen, že odhalil 
závažnou trestnou činnost, a cílem jeho udání byly osobní útoky na starostku. Paradoxně  však výsledkem 
jedné z kontrol bylo zjištění, že obec vyplácela starostce po dobu devíti měsíců                 ...pokračování na straně 5
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...pokračování ze strany 4
nižší odměnu, než je určeno ze zákona, a musela dle
nálezu kontrolního orgánu tento rozdíl  okamžitě 
doplatit. 
Jediná trestná činnost, která zde byla spáchána 
bývalou pokladní paní Š . , je j iž řešena 
odpovědnými orgány státní moci, a vzniklá škoda 
byla obci již ze strany paní Š. v plné výši uhrazena. 

Je mi to líto, že někteří občané neváhají psát udání 
na všemožné instituce s touhou poškodit mou osobu 
a dobré jméno naší obce, aniž by stavěli na 
skutečnostech a znalosti situace. 

Nemohu však dělat nic jiného, než  trpělivě 
odpovídat na veškeré požadavky a připravovat 
všemožné podklady k různým kontrolám. 

Výsledkem je pouze obrovské zdržení všech aktivit, 
protože buď budeme papírovat, nebo něco dělat. 
Pokud občané chtějí, abychom více papírovali, 
musí počítat s tím, že se realizace investičních 
projektů zastaví či alespoň velmi zpozdí. 

I přesto za zastupitelstvo i  sama za sebe děkuji za 
veškeré podněty, jejichž výsledkem je to, že budeme 
prostě nejlepší.

 Přeji  vám krásný rok 2016, málo škodolibých a 
zlých osob ve vašem okolí a krásné, pomalu se 
probouzející se jaro!
    S láskou vaše starostka

V rámci 1.zasedání ZO se zaměříme zejména na 
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2016, který 
zahrnuje a bere v úvahu finance vyčleněné pro naše 
organizační složky, kroužky a spolky  tak, aby mohli 
letos kvalitně fungovat a svou aktivitu i nadále rozvíjet 
ve prospěch široké veřejnosti nebo zájmových skupin 
působících v našich obcích. 
Opět bych ráda zmínila skutečnost, že si práce 
jednotlivých vedoucích kroužků a spolků velice 
vážíme (knihovny, keramika, Veverčata, rybáři, 
kultura, promítání, hasiči atd.), jelikož  práci s mládeží 
i dospělými věnují svůj volný  čas a pomáhají tak 
formovat charaktery lidí a dětí a utvářet tak lepší svět.

Organizační složka Požadavek Návrh rozpočtu

JSDH 453000 450000

Keramika 25000 25000

Knihovna Prackovice 17000 17000

Kultura 102000 98000

Rybáři 25000 25000

Knihovna Litochovice 11000 11000

SPOZ Prackovice 7600 7600

SPOZ Litochovice 6000 6000

Promítání 5000 5000

TJ Litochovice 45000 15000

TJ Veverčata 40000 40000

TJ Prackovice 0 0

Celkem 736600 699600

Rozpočet také odráží záměry a projekty, o něž jsme v 
rámci vyhlášených dotačních programů zažádali. V 
letošním roce budeme více pozornosti věnovat obci 
Litochovice nad Labem. 
V roce 2014 se realizovaly obrovské investice do 
kanalizace (přečerpávací stanice) a povodňových 
oprav (silnice propustky, studánka, dešťová 
kanalizace). 
Na konci roku došlo pak k nákupu zametacího stroje. 
V roce 2015 konečně došlo na realizaci projektu 
Zateplení budovy  OÚ, jehož příprava byla zahájena již 
v roce 2012 (první žádost ve 2013 nevyšla, vyšla až v 
roce 2014 s posunutím realizace do roku 2015). 
V rámci zateplení pak došlo i k modernizaci interiéru 
kanceláří OÚ, v návaznosti na to probíhá i archivace a 
zřizování spisovny, řádu spisové služby a archivace, 
archivační a skartační plán. Metodikou spisové služby 
byla pověřena Bc.Andrea Honová. 
Koncem roku 2015 jsme ještě investovali do pořízení 
svozového vozidla, kontejnerů a kompostérů v rámci 
BRKO. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
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Zvýšená doprava v Litochovicích

Co se Litochovic týče, vedeme intenzívní jednání s 
ŘSD a dalšími zhotoviteli dálnice D8. 

V posledních týdnech zesílila doprava projíždějící obcí 
nahoru na dálnici v rámci sanace sesuvu. Stavební 
firmy potřebují obrovské množství vody z Labe na 
míchání betonových směsí, kterými zpevňují 
nestabilní svah. 

Byli jsme nemile překvapení, že nás o této skutečnosti 
nikdo dopředu neinformoval. Nicméně ŘSD se na 
schůzce omluvilo a přislíbilo maximální součinnost a 
případnou pomoc obci, jak jen to bude možné. V 
případě poškozených domů mají sjednanou firmu, 
která by majitelům takových nemovitostí praskliny či 

jiné poškozené části zasanovala a opravila na náklady 
zadavatele stavby D8. 

Domluvili jsme se na tom, že firmy projíždějící obcí 
budou pravidelně silnice zametat, že řidiči budou 
dodržovat rychlost určenou pro obytnou zónu (nejlépe 
30km/h), zajistí vyztužení břehu Labe a po ukončení 
čerpání vody  břeh uvedou do původního stavu. Podle 
okamžité reakce ŘSD věřím, že tato spolupráce bude 
nadále fungovat bez závad. 

V roce 2016 se opět přidáme k akci “Ukliďme 
Česko - Ukliďme Litochovice a Prackovice”. Opět 
se v rámci dobrovolné brigády v dubnu zaměříme 
na likvidaci černých skládek a poházených 
odpadků ve volné krajině. Věřím, že účast bude 
letos opět hojná.

POZVÁNKA NA DISKUSI S PROMÍTÁNÍM

JAK SE SCHVALOVALA DÁLNICE D8
PÁTEK 4. 3. 2016 od 18 do 20 HODIN

MOTOREST U BRÁNY ČECH 
V LITOCHOVICÍCH NAD LABEM

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
RNDr. MIROSLAV PATRIK, PŘEDSEDA DĚTÍ ZEMĚ

Ing.Pavel Kuděj, vedoucí projektu, Metrostav, a.s., divize 5

PROGRAM:

1. PŘÍPRAVA DÁLNICE (1995 – 2013)
2. PROMÍTÁNÍ REPORTÁŽE O SESUVU (2014) 
3. STAV PO SESUVU (2013 – 2016)
4. DISKUSE 

SRDEČNĚ ZVEME NA DISKUSI O DÁLNICI D8 
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KULTURNÍ AKCE – BŘEZEN A DUBEN 2016

POZVÁNÍ NA OSLAVU MDŽ

Kulturní komise obce Prackovice nad Labem Vás srdečně zve na tradiční 
oslavu MDŽ, která se bude konat
5.3.2016 od 17 hodin v pohostinství „Na statku“ 
v Prackovicích nad Labem.
K poslechu a tanci zahrají harmonikáři z České Lípy.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

Srdečně všechny zveme na velikonoční výstavu keramických výrobků,
která se bude konat
19.3.2016 od 14 do 17 hodin v Klubáčku v Litochovicích nad Labem.
Na výstavě si budete moci prohlédnout, a případně zakoupit keramické 
výrobky z naší keramické dílny vedené paní Buřičovou a Pěčovou.

JARNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
Dne 23.4.2016 bude pořádán jarní zájezd do Polska
Prosíme vážné zájemce, aby se závazně nejpozději do konce 
března hlásili u paní Dany Szajkowské v Litochovicích, nebo na 
obecním úřadě v  Prackovicích, kde jim budou poskytnuty bližší 
informace o zájezdu.

STAVĚNÍ MÁJKY A ČARODĚJNICKÝ REJ 
30. DUBNA 2016

JSDH Prackovice nad Labem všechny srdečně zve na stavění májky, které proběhne 
30.4.2016 od 16. hodin na návsi v Prackovicích.

Následovat bude tradiční čarodějnický rej, který pořádá kulturní 
komise obce
30.4.2016 od 17.hodin na fotbalovém hřišti v Prackovicích.
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 
  Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 

2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů. 
Je to stejný systém, jako ve 
zbytku Evropy. Každý z nás 
může d í k y něm u z d a r m a 
o d e v z d a t s v á v y s l o u ž i l á 
elektrozařízení na místa odběru s 

tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 
13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím 
lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? 
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. 
Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k 
ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží 
při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení 
odložit:

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete 
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely 
zákona, která začala platit na sklonku roku 
2014, musejí obchody s prodejní plochou 
větší než 400 m2 odebrat i malý  spotřebič, 
jehož  rozměry  nepřesahuje 25 centimetrů, 
aniž byste byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají 
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu 
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete 
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete 
starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, 
a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho 
věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů 
pomáhá také už  více než 1000 hasičských 
sborů po celé republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejméně 
d v a k r á t  r o č n ě z o r g a n i z o v a t s v o z 
nebezpečného odpadu, do kterého patří i 
vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost  ELEKTROWIN také organizuje                 
akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat 
dárek – například v podobě slevy na vstupném do 
ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně  stránky 
www.elektrowin.cz a fecebookový  profil Recyklace 
je legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 

Na Štědrý den 24.12.2015 od 21 hodin se konala 
v místním kostele sv.Matouše 

Svatá mše vánoční 
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