DUBEN 2020

Svitávka a Koronavir
Dne 13. března zřídil starosta městyse
krizový štáb jako svůj pracovní orgán pro
řešení mimořádných událostí a krizových
situací. Dle potřeby se schází a koordinuje
činnost prevence proti šíření koronaviru.
Členové jsou: starosta Jaroslav Zoubek,
místostarostka Miroslava Holasová, strážník
MP Lukáš Liška, sociální pracovnice Darina
Stloukalová, zástupce hasičů Tomáš Suk,
úřadu městyse Daša Zouharová a technických služeb Jaromír Kraváček.
První úkol byl sehnat roušky a roznést je
co nejdříve mezi naše seniory s informacemi, týkající se tohoto mimořádného stavu.
V pondělí 16. března se nám podařilo koupit první roušky, hned další den se začalo
s roznášením. Od středy jsme zorganizovali
šití roušek na obci. Velké dík patří dobrovolníkům a spolkům (Ochotnické divadlo,
TJ Sokol), kteří se zapojili do šití roušek. Tyto
roušky i ty, které darovali naši občané, roznášeli členové krizového štábu, dobrovolníci a hasiči mezi naše občany. Předali jsme
do obchodů, nemocnice Boskovice, technickým službám, firmám a posíláme poštou
všem, kdo roušky potřebují. Celkem jsme
předali přes 2 500 ks roušek.
Nemohli bychom šít bez vás – občanů,
přinesli jste na obec látky, nitě, provázky,
zapůjčili žehličky, šicí stroje a také těm, kdo
se postaral o občerstvení.
Děkujeme všem, kdo nabídl pomocnou ruku.
Chtěli bychom poděkovat majitelce
vietnamské prodejny ve Svitávce, firmě MD
let i vám všem, kteří jste se přispěli jakoukoliv částkou k financování této situace.
Obnovili jsme vaření obědů v základní
škole. Jídlo se vydává do jednorázových obalů z okénka u kuchyně ZŠ, seniorům rozváží
zaměstnanci úřadu domů. Cena: 67 Kč.
Hned v prvních dnech nouzového stavu
se nám podařilo získat dezinfekční roztok.
Nejprve v omezeném množství. Prvotně jsme
rozdali do obchodů, kuchyně ZŠ, na poštu
a občané si mohli chodit na úřad, kde jsme
roztok odlili do přinesených lahviček. Další
týden jsme zakoupili dezinfekční roztok v dostatečném množství – téměř 700 ks v 0,5 l
balení s rozprašovačem, tak jsme mohli roznášet do každé domácnosti ve Svitávce a Sasině. Kdyby náhodou někdo dezinfekci doma neměl, ozvěte se, přivezeme vám.

Je věcí každého z nás, abychom společně
bránili šíření nákazy koronaviru
na našem území.

Nový koronavirus je respirační
virus; k přenosu dochází
primárně kontaktem
s infikovanou osobou,
která zejména při mluvení,
kašlání a kýchání šíří infekční
kapénky na své okolí.
Přenos je možný
také předměty čerstvě
kontaminovanými sekrety
infikovaného člověka.

Prosíme o důsledné dodržování všech
vydávaných pokynů, doporučení a nařízení.
Víme, že prožíváme nelehké období,
nemůžeme se společně setkávat s přáteli,
chybí nám kulturní, společenské
i sportovní akce. Obdivujeme vás rodiče
dětí, kteří jste částečně převzali úlohu
učitelů ve škole či školce.
Chválíme naše seniory a vás všechny,
kteří dodržujete nařízení vlády
a chráníte tak své zdraví i zdraví nás všech.
Pokud někoho napadne, jak zpříjemnit
tuto dobu, pište, volejte.
Bude-li to možné, společně to zařídíme.
Krásný obrázek namalovala Nicolka Vávrová
a my věříme, že slunce už vychází...

Pomáháme naši seniorům, zajišťujeme
nákupy základních potravin či vyzvednutí
léků z lékárny.
Pro lepší náladu každý pracovní den od
15 do 15.30 hodin hrajeme v místním rozhlasu na přání. Vyberte si písničku, popř.
připojte přání nebo věnování komu písnička patří a pošlete zprávu na tel. 725 111 354
nebo na facebookový profil: Městys Svitávka – oficiální stránka městyse.
Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu
od 8 do 11 a ve středu od 15 do 18 hodin.
Knihovna je uzavřena, knihy vám můžeme přinést domů. Objednávejte na tel.:
605 953 434
V případě dotazů, objednávek nákupů,
léků, obědů, písniček... volejte, pište:
Jaroslav Zoubek, starosta
tel.: 724 097 622
jaroslav.zoubek@mestys-svitavka.cz
Miroslava Holasová, místostarostka
tel.: 725 111 354
miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz

Jaroslav Zoubek, starosta
Miroslava Holasová, místostarostka

Provozní doba úřadu
Dle usnesení vlády bude provozní doba
Úřadu městyse Svitávka
od 20. dubna 2020 do odvolání:

Pondělí a středa
8 – 11 hodin a 13 – 17 hodin
Prosím využívejte možnost elektronické či
telefonické komunikace.
V případě navštívení úřadu musí být dodrženy podmínky: použití ochranných prostředků dýchacích cest – rouška, repirátor,
musí být dodržen odstup mezi osobami
alespoň 2 metry. Při vstupu i odchodu z úřadu použijte dezinfekci.
Kvůli případnému trasování, upozorňujeme, že se budou evidovat veškeré návštěvy úřadu vč. kontaktu.
Tyto informace mohou být změněny dle vývoje situace.
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Probíhá soutěž pro děti:
O nejkrásnější obrázek
Děti mohou malovat obrázek na papír
velikosti A4 s libovolnou tématikou. Obrázek si schovejte, až bude povolené se potkat, přineste na úřad do kanceláře místostarostky. Každé dítě dostane dárek.
V současné době můžete obrázek poslat
elektronicky, postupně zveřejňujeme na facebooku městyse.
Ze všech obrázků uděláme výstavu ve
skleníku. Tři nejkrásnější obrázky budou oceněny. Slavnostní předání cen bude snad na
jarmarku 5. září, kde se s vámi rádi uvidíme.
Hlavními hosty jarmarku by měli být Janek
Ledecký a Tereza Mašková.

Místní poplatky pro rok 2020
Zastupitelstvo městyse schválilo místní poplatky na rok 2020.
Odvoz komunálního odpadu ve výši 550 Kč
Vlastníci rekreačních objektů hradí 550 Kč / rok.
Od poplatku jsou osvobozeni:
- děti do 10 let věku vč. hradí polovinu poplatku
- poplatníci umístění v domovech pro seniory a dětských domovech
Odvoz je čtrnáctidenní vždy ve středu v sudý týden.
Odvoz PET lahví a plastů pytlovým sběrem se provádí v úterý od 7.00 hodin ve stejném
týdnu jako odvoz popelnicových nádob.
Prosíme především obyvatele bytových domů na ulici Školní, aby pytle s PET lahvemi
a plastem připravili před své domy až v sudý týden v pondělí nebo v úterý do 8 hodin.
Stále platí možnost odevzdat svůj odpad na sběrný dvůr. Jedná se o odpad, který se
nevejde do popelnice, plast, papír, bio odpad. Sběrný dvůr je otevřený každou sobotu
od 8 do 11 hodin a ve středu od 15 do 18 hodin.
Poplatek ze psů ve výši 200 Kč / rok
Za druhého a každého dalšího psa poplatek 300 Kč. Poplatková povinnost vzniká, jsteli držitelem psa staršího 3 měsíců.
Úhradu lze provést u KB, číslo účtu 2922631/ 0100, s variabilním symbolem, který jste
obdrželi na začátku roku do svých poštovních schránek. Po uplynutí nouzového stavu
můžete uhradit přímo na pokladně úřadu městyse buď v hotovosti nebo platební
kartou.
Vodné a stočné
3
Vodné: 32 Kč + DPH / m
Stočné: 45 Kč + DPH / m3
Dle novely zákona o DPH bude od 1. 5. 2020 snížena % sazba DPH u vodného a stočného.
Výše DPH od ledna do dubna je 15% tzn. cena celkem vč. DPH 88,55 Kč / m3
Výše DPH od května bude ve výši 10% tzn. cena celkem vč. DPH 84,70 Kč / m3
Poplatek za hrobové místo – 14 Kč / m2 / rok

Rozpočet
Dominička Kupsová

Natálka Řehůřková

Paulinka Doleželová

Zastupitelstvo městyse na svém jednání dne
16. 3. 2020 schválilo rozpočet na rok 2020.
Příjmy jsou ve výši 37 139 300 Kč + do
příjmů je zapojeno čerpání úvěru ve výši
10 mil. Kč na předfinancování dotace Cesty časů – partnerský projekt s obcí Tomášikovo.
Výdaje ve výši 46 181 100 Kč + do výdajů je
zapojena splátka úvěru ve výši 4 mil. Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je -3 041 800 Kč.
Tato částka je pokryta z rezervy z minulých
let. Rezerva pro budoucí období je ve výši
6 979 107 Kč.
V rozpočtu byly mimo jiné schváleny výdaje na: opravy místních komunikací, bytů, napojení vodního zdroje na dispečink, náklady na projekty na další investiční akce (nové učebny pro ZŠ a MŠ , kabiny a zázemí pro
sportovce u fotbalového hřiště), zbudování
cesty pro pěší z ulice Mezimostí, přes ul. Švancarova kolem fotbalového hřiště do parku
a do centra obce. Postupně se budou měnit
tělesa veřejného osvětlení a dojde k doplnění bezpečnostních kamer. Plánuje se pořízení elektronické úřední desky a defibrilátoru, který by měl být umístěný před sportovní halou.

Blahopřejeme občanům,
kteří v lednu a únoru oslavili
svá životní jubilea:
70 let
Miloslava Matušková

75 let
Antonín Šaršon
Bohumila Pantůčková
Jiří Škrabal

80 let
Eva Janíková
Marie Miřijovská
Libuše Folerová

92 let
Leontina Horáková
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a hlavně pevné zdraví
V době vyhlášení nouzového stavu
jubilanty vedení městyse nenavštěvuje.
Návštěvy se uskuteční po ukončení
nouzového stavu.
Děkujeme za pochopení.
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Sportovní hala
Hala má za sebou rok a půl provozu. Pravidelně zde trénují spolky ze Svitávky
(kolová, fotbal, volejbal, stolní tenis, taneční skupina, pilates), ale i z Boskovic
(volejbal, florbal). Hodně navštěvovaná je posilovna. Z důvodu velkého zájmu
o badminton se začátkem letošního roku rozšířily kurty – z původních dvou na
současné čtyři kurty. Během víkendů se konají různé celodenní sportovní turnaje. V únoru se v hale konal dětský maškarní karneval nebo sportovní den pro
občany Svitávky.
• Sportovní kluby a spolky ze Svitávky
využívají možnosti dotace od městyse na vstup do haly.
• Současná nucená odstávka se využívá
k drobným opravám a vylepšování zázemí.
• Sportovní halu provozují Služby městyse Svitávka s.r.o.
Hala je finančně soběstačná.
V loňském roce byly náklady ve výši 1 076 056 Kč a výnosy 1 441 121 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2019 byl 365 065 Kč.
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Hlavně když teče
Přibližně od konce roku 2019 jste zřejmě
také zaznamenali změnu chuti pitné vody
tekoucí z veřejného vodovodu ve Svitávce.
Voda, ze které jsme zatím nikdy, od připojení našeho domu k vodovodu v roce 2015,
chlor necítili, po něm začala chutnat a zapáchat. Odstátí vody tento problém řešilo
jen částečně. Přibližně v polovině ledna se
nám ale zdála situace již neúnosná, a i napouštění vany připomínalo odérem veřejný bazén. Proto jsme v pondělí, 20. ledna,
problém nahlásili na Vodárenskou akciovou
společnost, a.s. (dále VAS). Dozvěděli jsme
se, že nejsme jediní. Již v předchozím týdnu
si totiž několik domácností na zápach stěžovalo a testy odebrané vody odhalily nadlimitní množství chloru (přes 0,4 mg/l). Limit stanovený pro pitnou vodu je 0,3 mg/l.
Následně prý technici snižovali dávkování
chlóru na desetinu. Situace se ale zjevně
nezlepšila. Při odběru vzorku, u nás 21. ledna, bylo totiž zjištěno, že je limit překročen
už více než 4×. Naměřeno bylo 1,35 mg/l,
což je pro představu přibližně 35krát vyšší
hodnota, než je běžný stav volného chloru
ve vodovodní síti. Překročen byl i limit pro
volný chlor v bazénech, který je 0,8 mg/l.
Teprve pak byla odhalena skutečná příčina.
Problém způsobil vadný chlorátor, dávkovač chloru, ve vodojemu u vrtu na Hradisku. Po jeho opravě se zhruba po dvou dnech
zápach vytratil.
Samozřejmě, že technické závady se stávají. Otázky ovšem vyvolává postup, jak byla situace řešena a zejména způsob, jak o ní
byli občané (ne)informováni.
Jak často provozovatel vodovodu VAS
kontroluje stav zařízení? Jak často na tomto
místě probíhá měření kvality pitné vody?
Měla a mohla VAS závadu odhalit sama průběžnými kontrolami v prvních třech týdnech
roku 2020? Proč po prvních stížnostech občanů v předchozím týdnu, kdy technici snižovali dávkování chlóru, VAS nezjistila následnými kontrolními odběry, že toto opatření nezabralo, a že se situace ještě zhoršuje? A v neposlední řadě, byl způsob informování občanů o havárii v souladu se zákonem?
Když jsme o překročení limitů informovali na našem Facebooku, dostali jsme odpověď paní místostarostky, že došlo k závadě na chlorovacím zařízení, že situaci řeší
od minulého týdne, a že závada je odstraněná a během odpoledne bude v pořádku.
Zarazilo nás, že za celou tu dobu nebylo
vydáno žádné upozornění občanům, že je
limit překročen. Ani VAS neuvedl na svém
webu tuto událost jako „výjimku z limitu“.

Tato koncentrace totiž může u osob citlivých
na chlor již vyvolávat potíže. Silně chlorovaná voda zhoršuje kožní problémy, citlivějším lidem nebo malým dětem způsobuje vysušování sliznic, což je normální jev
např. po návštěvě bazénu. Závažnější, než
samotný volný chlor, jsou pak rozkladné
produkty desinfekčního činidla (chlorečnany, chloritany) a organické chlorderiváty
vzniklé chlorací organických látek ve vodě
(zejména pak např. trichlormetan). Dlouhodobé vystavení těmto látkám může mít
celou řadu negativních vlivů na zdraví, na
reprodukci, zvýšené riziko rakoviny nebo
poškození štítné žlázy. Zajímalo by nás, zda
si provozovatel v rámci kontrolních rozborů při této havarijní události ověřil i koncentrace těchto látek.
Zhruba hodinu po zveřejnění našeho upozornění vydala obec prohlášení (pouze na
Facebookových stránkách městyse), že voda je již v pořádku: „Ve 14 h kontrola volného chloru na síti – 0,03 mg/l.“ Kde byl odběr
vykonán, a jestli voda byla již v pořádku
i u všech odběratelů, je otázkou. Přirozeně
trvá, než se „stará“ voda v řádu spotřebuje
a chlor byl u nás cítit ještě dva dny. Také vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu, uvádí,
že limitní hodnota 0,3 mg/l se vztahuje na
odběrová místa u spotřebitele, nikoliv na
výstupu z úpravny nebo na vodojemu.
Tentokrát se snad nikomu nic nestalo. Je
ale potřeba si uvědomit, že celá situace
mohla dopadnout hůře a s vážnějšími následky. Stačilo, aby se chlorátor„zbláznil“ ještě o trochu víc. Důvěra v postupy a to „že to
někdo přece hlídá“ a má to pod kontrolou
byla náhle pryč. A také považujeme za obyčejnou lidskou slušnost říct – lidi, máme závadu, voda je pitná, ale z důvodu předběžné opatrnosti doporučujeme vodu nechat
déle odstát, malým dětem dát eventuálně
raději vodu balenou a dát si u nich pozor při
koupání třeba na podráždění očí. Nemluvě
o tom, že se jedná o zákonnou povinnost
informovat při překročení limitů jak orgány
ochrany veřejného zdraví (hygienu), tak odběratele. (Zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích § 36 odst. 6 a Zákon
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví)
Minulost už nezměníme. Je ale v zájmu
nás všech, abychom znali odpovědi na výše
uvedené otázky a nabyli znovu důvěry v to,
že pokud nastane podobná havárie v budoucnu, všichni zainteresovaní zareagují
správně a včas a my se o tom dozvíme. Proto se také touto událostí nyní zabývá Krajská hygienická stanice v Blansku, která má
tuto agendu ve své kompetenci.
rodina Holasova, Svitávka U Labutě

Reakce na článek
„Hlavně když teče“
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
divize Boskovice, si tímto dovoluje reagovat na článek pod názvem „Hlavně když teče“. Touto reakcí bychom chtěli uvést na
pravou míru některé nepřesnosti, které se
v uvedeném článku objevily. Zároveň prohlašujeme, že v uvedeném případě v žádném případě nedošlo a nemohlo dojít
k ohrožení zdraví nikoho z obyvatel městyse Svitávka.
Výše zmiňovaný článek se věnuje situaci, která nastala v polovině ledna, kdy naše
technoložka pitných vod dostala přímo od
občanky městyse Svitávka telefonickou informaci o tom, že už od konce prosince je
více cítit v pitné vodě chlor. Na uvedený
podnět jsme ihned reagovali, operativně
byla domluvena kontrola volného chloru
u oznamovatelky. Při ní jsme zjistili, že je ve
vodě skutečně více chloru než obvykle. Neprodleně jsme tedy snížili chlorování ve vodojemu Svitávka. To se však neukázalo jako
dostatečně účinné, proto proběhla znovu
kontrola na místě ve vodojemu, která odhalila závadu na dávkovacím čerpadle, jež
bylo bezodkladně vyměněno. Ihned byla
preventivně vypuštěna armaturní komora
ve vodojemu, do níž se dávkuje chlor. Provedlo se okamžité odkalení vodovodní sítě,
čímž došlo k opět okamžitému poklesu volného chloru (v řádu desítek minut, nikoliv
dní) ve vodovodní síti. O celém postupu bylo informováno vedení městyse. Byly taktéž
prováděny v souladu s platnou právní úpravou a Plánem kontrol, který je schvalován
Krajskou hygienickou stanicí, laboratorní
rozbory. Nejen tyto, ale veškeré laboratorní
rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří a zasílány na Krajskou hygienickou
stanici. V žádných rozborech nebylo zaznamenáno vyšší množství volného chloru.
Máme určitě za to, že reakce našich zaměstnanců na tuto nepředvídatelnou situaci byla okamžitá, rychlá a profesionální.
I když zvýšené množství chloru (nejednalo
se v žádném případě o 35 násobné překročení této hodnoty) prokazatelně nijak neohrožuje zdraví obyvatel, vnímáme, že zejména lidé citliví na tuto chemikálii mohli
pociťovat v uvedeném případě zhoršenou
chuť vody. Za tyto komplikace se všem obyvatelům Svitávky samozřejmě omlouváme.
Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice

Vydává Zastupitelstvo městyse Svitávka. Svitávecké listy jsou bezúplatně doručovány do domácností. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor
přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem zastupitelstva. Úřad městyse Svitávka, tel.: 516 471 271, e-mail: svitavka-kultura@seznam.cz, http://www.mětsys-svitavka.cz.
Úřad městyse si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu SL. Sazba a tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy. Uzávěrka příštího čísla 27. 7. 2020.

Svitávecké listy • duben 2020 • strana 6

Odpadové hospodářství ve Svitávce nově!
Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme v odpadovém hospodářství městyse. Česká republika patří v evropském průměru mezi
země, kde se stále obrovská množství odpadu skládkují a minimálně využívají. Řada
z vás si jistě také myslí, že nahrnout odpad
do jámy a zasypat, není zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení, o kterém již řada
z Vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od
roku 2024. Připravovaný zákon o odpadech
plánuje postupné zdražování skládkování
směsného komunálního odpadu a právě
v roce 2024 jeho úplný zákaz. To by mohlo
pro náš městys znamenat zvýšení nákladů
na odpadové hospodářství o desítky až statisíce korun, které by obec musela promítnout do výše poplatku za odpady, který
každoročně hradíte, ať už převodem z účtu
nebo přímo na pokladně úřadu.
Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu
následujících let výši poplatku, rozhodli jsme
se jít společně s okolními obcemi do úpravy
obecních systémů nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství
směsného odpadu, který bude v budoucnu
obce stát nemalé náklady a bude tvořit
nejdražší složku nákladů na odpady. Jak toho dosáhnout? Odpověď je jednoduchá.
Co nejvíce třídit!
Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých popelnicích, vytřídit co
nejvíce druhotných surovin, za které obec
dostane zaplaceno, nebude nutné razantně zvyšovat místní poplatek. Papír, plast,
sklo i kovy jsou suroviny, z nichž lze vyrobit
ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez
užitku zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozložitelný odpad do popelnic na
směsný odpad nepatří. Tento odpad se dá
velmi snadno zkompostovat a získat velmi
kvalitní hnojivo – kompost, který obohatí
půdu o živiny a zvýší tak její kvalitu bez přídavků chemie. Proč platit velké peníze za
likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když v současnosti můžeme
60% z něj vytřídit, vytříděný odpad využít
a ještě ušetřit?!
Z těchto důvodů vstoupil městys Svitávka koncem roku 2018 do Dobrovolného
svazku Technické služby Malá Haná. Její dceřiná společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. pak provádí svoz veškerého komunálního odpadu ve členských obcích.
V únoru loňského roku jsme společně
s dalšími obcemi zažádali o dotaci na nádoby na tříděný odpad. Žádost byla schválena, tak naši obyvatelé obdrží, v měsíci
květnu a červnu, do domácností nádoby
na plast, papír a bioodpad. Svitávka se tak
zapojí do zcela nového systému v našem

regionu. A jak jsme se dozvěděli, tak zcela
unikátním projektu zavedení systému
„door to door“ plošně v celém regionu.
Věříme, že tuto změnu uvítáte.
Předem děkuje Vaše vedení městyse

Kdo jsou Technické služby
Malá Haná?
Jedná se o Dobrovolný svazek obcí, který
sdružuje v současnosti 25 obcí z regionu
Boskovicka a části Pardubického kraje. Tyto
obce pochopily, že pokud se nezačnou více
zajímat o své odpadové hospodářství a neumožní v obcích lidem intenzivněji odpady
třídit, tak se jednoho dne dočkají pouze razantního navýšení cen od současné nadnárodní společnosti. A zvýšení cen pak ponesou na svých bedrech občané nebo také
obecní pokladny.
Předsedou DSO je starosta obce Borotín
pan Ing. Zdeněk Toul a místopředsedy starostka Velkých Opatovic Ing. Kateřina Gerbrichová a starosta městyse Lysice Mgr. Pavel Dvořáček. Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná má možnost každoročně žádat jednou žádostí o dotaci na
nádoby pro tříděný odpad pro více členských obcí najednou. První žádost pro celkem 19 obcí z okolí již byla schválena a probíhá nyní její realizace, kdy občanům v květnu a červnu budou rozváženy přímo domů
nádoby na plast, papír a bioodpad. První
etapa svozu nového systému bude spuštěna od 1. 7. 2019. Dobrovolný svazek byl
také úspěšný v další žádosti o dotaci, která
se týká kompostování bioodpadu z domácností. V 15 obcích budou obyvatelům
na jaře roku 2020 rozdány k tomuto účelu
kompostéry. V obcích následně provádí
dobrovolný svazek besedy s občany, aby je
informoval o novém systému, co občany
čeká a jak správně třídit odpad a jak budou
nově vypadat jednotlivé svozy.
Pro praktickou stránku svozu odpadů
založil Dobrovolný svazek svoji svozovou
společnost Technické služby Malá Haná
s.r.o., která již od ledna 2019 provádí svoz
veškerého komunálního odpadu ve třinácti
obcích v regionu. Jednatelkou společnosti
je starostka obce Sudice Ing. Olga Dočkalová a v dozorčí radě dále starostové Cetkovic, Jaroměřic a V. Opatovic. Nově vzniklá
svozová společnost je tedy vlastněná obcemi z okolí a tedy i Vaše. Řídí i dozorují si ji
Vaši starostové z regionu společně se dvěma odborníky z odpadového odvětví.
V průběhu dubna byla společnosti dodána vlastní úplně nová svozová technika
v podobě dvou aut s novými technologiemi na vážení odpadů přímo v obcích. Pomocí vážních systémů přímo na vyklápěčích aut, evidenčních a čipových systémech

na nádobách bude schopna přesně evidovat množství odpadu z každé obce. Obce
tedy budou platit za skutečné vyprodukované množství, což u současné společnosti
nebylo možné a mnohé obce po tomto systému volaly. Díky těmto technologiím a jednoduchým programům budou také starostové mít přehled, zda zavedení systémů třídění v obci zafungovalo či nikoliv a zda se
jejich obyvatelé do systému zapojili.
Jsme přesvědčení, že je to v dnešní době
cesta správným směrem a většina z Vás nový systém i novou komunální společnost
ocení. Jsou to právě Vaši starostové, kteří
začali již před dvěma roky nad novým systémem přemýšlet, začali společně řešit
strategie, jak Vám umožnit co možná nejpohodlnější třídění odpadů a jak se nejlépe
připravit na tvrdé legislativní změny, aby
„netrpěly“ tolik Vaše peněženky a obecní
pokladny. Aktivním zapojením tedy nejenže pomůžete sobě, rozpočtu obce a také životnímu prostředí, ale případné zisky Vaší
svozové společnosti budou investovány zpět
do rozvoje společnosti a nových technologií, v níž obce mají majetkový podíl, přehled
a rozhodující vliv nad jejím fungování.
V Jihomoravském kraji je dostatek úspěšných svozových společností, které vlastní
obce. S některými aktivně spolupracujeme
a jsme rádi za jejich metodickou pomoc, jejich zkušenosti jsou neocenitelné. Věříme,
že u nás společně s vámi vybudujeme také
úspěšnou odpadovou společnost s novými
technologiemi, nadšením a aktivním zapojením Vás obyvatel. Předem srdečně děkujeme za Vaši aktivitu a pomoc při zavádění
nových změn, které pomohou nám všem!
Srdečně zdraví a děkuje
Ing. Olga Dočkalová
starostka obce Sudice a jednatelka
společnosti Technické služby Malá Haná

Informace k předávání nádob
na tříděný odpad
Nádoby na tříděný odpad (žlutá, modrá,
hnědá popelnice – 240 l) si můžete vyzvednout v prostorách sběrného dvoru v pondělí 25. a čtvrtek 28. května, v pondělí 1. a ve
čtvrtek 4. června od 14 do 18 hodin.
Na místě s vámi bude sepsána smlouva
o výpůjčce. Návrh smlouvy bude zveřejněn
na webových stránkách.
Seniorům popelnice dle domluvy dovezeme. V případě zájmu o dovoz volejte paní
Zouharové na tel.: 733 745 336.

