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Vážení spoluobčané,

mnozí z  nás mají za  sebou volné dny svátků, někteří 
i prodloužený víkend a většina z nás prožívá nebo se 
těší na dovolenou. Cestujeme, odpočíváme, bavíme se, 
sportujeme. Poslední měsíc školního roku je takovou 
předzvěstí volných prázdninových týdnů, v  červnu 
jsme se především bavili, o čemž vám přinášíme infor-
mace uvnitř Zpravodaje. Vyvrcholením pak byly pou-
ťové oslavy, které se nesly především ve  sportovním 
duchu a o kterých najdete v tomto čísle fotoreportáž. 
A nyní budeme nabírat síly na druhou polovinu roku, 
která bude na sportovní, kulturní a společenské akce 
opět bohatá, jak se můžete přesvědčit v  plánu akcí. 
I Zpravodaj ctí období dovolených, takže vydání, které 
právě držíte v rukou, je prázdninové dvojčíslo a na dal-
ší se ve vašich poštovních schránkách můžete těšit až 
začátkem září.

I obec bude nabírat síly na investičně náročný podzim. 
Jak si můžete přečíst ve zprávě ze zasedání zastupitel-
stva obce, byly vybrány firmy pro realizaci opravy místní 
komunikace Spojovací a pokračování cyklostezky k psí 
louce. V uplynulých dnech jsme obdrželi informaci řídí-
cího orgánu IROP, který poskytuje na rekonstrukci U Oli-
čů desetimilionovou dotaci, že bude ukončena kontro-
la zadávací dokumentace a  budeme tak moci zahájit 
výběrové řízení na  nového dodavatele rekonstrukce. 
Chtěla bych využít této příležitosti a znovu vás všech-
ny ubezpečit, že ani já, ani nikdo ze zastupitelů obce 
nesedí v případě kauzy U Oličů se založenýma rukama 
a nečeká, až nám tolik vytoužená nemovitost spadne. 
Bohužel naše zákony, předpisy a  nejrůznější dotační 
pravidla nám neumožňují jednat jinak a rychleji.

Stejně tak bych na  tomto místě chtěla vyvrátit do-
mněnky, které se mi donesly k uchu, že výstavba loka-
lity Na Dlouhých je již rozhodnutá a jistá. S izraelským 
developerem sice jednáme, protože nám to ukládá zá-
kon, ale dosud bylo rozhodnuto pouze o několika prin-
cipech, jakým způsobem má být zpracována územní 
studie a co má území zahrnovat. Rozhodnutí, zda loka-
lita musí zůstat zastavitelná, tak jako tomu bylo ve sta-
rém územním plánu, musí udělat Nejvyšší správní soud 
a zda území Baště unese další zástavbu, musí rozhod-
nout na základě studie vlivu na udržitelný rozvoj jiné 
orgány. Až po vydání těchto rozhodnutí a případného 
zpracování změny územního plánu může být zahájeno 
územní řízení. Čekají nás měsíce, možná roky jednání 
a čekání, ale o výstavbě v lokalitě Na Dlouhých zatím 
nikdo nerozhodl.

Krásnou dovolenou vám přeje

Iva Cucová, starostka

ÚVODNÍ SLOVO
KDO PRÁVĚ VYHRÁVÁ BOJ O LETIŠTĚ 
VODOCHODY
Souboj obce Bašť a dalších jedenácti obcí s developerským plánem rozšířit Letiště 
Vodochody trvá řadu let, stále neutichá a v nejbližších letech nepochybně neutich-
ne.  Mezi poslední úspěchy obcí patří úspěšná žaloba na vyhlášení ochranného 
hlukového pásma (informaci přinesl květnový Baštěcký zpravodaj).
  
Složitější situace je v oblasti EIA – posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Minis-
terstvo životního prostředí (MŽP) koncem května zastavilo přezkumné řízení u tohoto 
klíčového posudku. Ministerstvo už v roce 2013 kladný posudek EIA vydalo, i když si 
vymínilo 124 dodatečných podmínek, které musí investor splnit. Už rok poté jej ale na 
nátlak veřejnosti, dotčených obcí i Středočeského kraje zrušilo. Proti tomuto zrušení se 
Penta bránila u soudu a ten nakonec vloni rozhodl v její prospěch – totiž že původní 
kladné stanovisko MŽP z roku 2013 platí.

Dopad provozu Letiště Vodochody na obce regionu Autor: EKOLA

MŽP, které od té doby provádělo přezkum posudku, se nyní soustředí na dodržování 
předpisů o ochraně vod a ochrany před hlukem. „Z informací vyžádaných od ozna-
movatele vyplynulo, že v rámci aktuální přípravy záměru byly zjištěné nedostatky již 
napraveny, například kapacitně posíleny retenční nádrže, proveden hydrogeologický 
průzkum, na základě kterého byla upřesněna lokalita, vhodná pro zasakování. Respek-
továním právních soudních názorů tak ministerstvo dospělo k závěru, že jelikož již ak-
tuálně nehrozí újma veřejnému zájmu na ochraně životního prostředí, bylo přezkumné 
řízení v souladu s požadavky správního řádu zastaveno,“ uvedla zástupkyně vedoucí 
tiskového oddělení MŽP Dominika Pospíšilová.

Pro naši obec je krok ministerstva nepříjemnou zprávou, nicméně věc za ztracenou roz-
hodně nepovažujeme. Rozhodně to neznamená, že by letiště dostalo zelenou. Zástupci obce 
spolu s dalšími, které spojuje iniciativa Stop letišti Vodochody, budou velmi pečlivě dohlížet, 
aby orgány státní správy vynutily na investorovi splnění všech 124 podmínek EIA.
Ve hře jsou ještě další právní kroky, jako například již podaná ústavní žaloba. 

(cuc, s využitím článků v Líbeznickém zpravodaji a Našem regionu)
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Z ČERVNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PREVENCE S OBECNÍ POLICIÍ

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
OBECNÍHO ÚŘADU

V týdnu od 31. července do 4. srpna budou 
z důvodu čerpání dovolených upraveny 
úřední hodiny obecního úřadu pro veřej-
nost. V pondělí a středu bude otevřeno od 
13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek pak 
beze změny od 8 do 12 hodin. 

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

V měsíci srpnu bude obecní knihovna uza-
vřena. V září si můžete vypůjčit knihy nebo 
časopisy od pátku 1. 9. v půjčovní době od 
16 do 18 hodin.

www.acre.cz hledá do pěstební zahrady 
v Bašti na jakýkoli úvazek muže či ženu. 

Nástup možný ihned. 
Kontaktní telefon: 603 813 398.

Obecní policie Líbez-
nice se v měsíci květ-
nu a  červnu zúčast-
nila v rámci prevence 
kriminality a  preven-
ce bezpečnosti v  sil-
ničním provozu ně-
kolika společenských 
a  kulturních akcí. 
V  pátek 26. května 
se strážníci OP Lí-
beznice aktivně po-
díleli na  víceboji Hry 
bez hranic školních 
družstev v  rámci 
akce Den se školou, 
který pořádala Míst-
ní akční skupina nad 
Prahou jako třídenní 
Dny nad Prahou. Družstva složená z žáků základních škol regionu plnila nejrůznější úkoly, 
mj. i  zaměřené na dopravní výchovu. 
Následující sobotu v  rámci Dne s  rodinou společně s  posádkou Zdravotnické záchranné 
služby Středočeského kraje, zástupci oblastního oddělení PČR Odolena Voda, posádkou 
JSDH Líbeznice a  veterinární záchrannou službou Petmedic předvedli dětem a  rodičům 
svou techniku a vybavení výjezdových vozidel. 
V  prvním červnovém týdnu uspořádali strážníci OP Líbeznice již tradiční přednášku pro 
děti z MŠ Bašť, zaměřenou na bezpečné chování v dopravě, v automobilu a bezpečné cho-
vání obecně.

(Rudolf Sedlák, OP Líbeznice)

Techniku a vybavení předvedla OP v rámci Dnů nad Prahou Foto: OP Líbeznice

ODJEZDY AUTOBUSŮ A PRODEJ 
VSTUPENEK NA DIVADELNÍ ZÁJEZDY

Vstupenky se začínají prodávat od  3. září 
v úředních hodinách Obecního úřadu.

n  5. října 2017 do  divadla Broadway (Tři 
mušketýři) odjezd v 16.30 hod.
 
n  23. října 2017 do divadla Studio dva (Vše 
o ženách) odjezd v 17.40 hod. 
 
n  1. prosince 2017 do  Divadla Radka 
Brzobohatého (Tři letušky v  Paříži), před-
pokládaný odjezd v  17.40 hod. bude ještě 
upřesněn podle začátku představení.

Všechny odjezdy jsou od  Obecního úřadu 
v Bašti. Pokud někdo nevyužije dopravy, pro-
síme, nahlaste tuto skutečnost při nákupu 
vstupenek.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 24. 7. 2017 od 7.30 do 12.30 hodin 
dojde k přerušení dodávky elektřiny na 
těchto odběrných místech:

n  Bořanovická  897, 898, 900, 902, 904
n  Dlouhá  33, 49, 52, 65
n   Hlavní  37, 41, 42, 43, 44, 77, 100, 120, 141, 

189
n  K Návsi  35, 38, 55
n   K Šíbrovce 66, 857, 858, 861, 863, 866, 

867, 872
n  Ke Kastrolu  951, 952, 955
n   Letná  61, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 

109, 133
n  Sedlecká  905
n  Úzká  31
n  V Chaloupkách  46, 47, 48, 56, 68, 79
n  Za Dvorem  93, 94, 115, 173
n  č.p./č.orient. bez ulic  554/45, 899

Společnost ČEZ se omlouvá za vzniklé kom-
plikace a děkuje za pochopení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  informaci o  průběhu jednání pracovní 

skupiny k  výstavbě lokality Na  Dlouhých 
ze dne 12. 6. 2017,

  zprávu finančního výboru ze zasedání dne 
13. 6. 2017,

  návrh Smlouvy o  dílo mezi obcí Bašť 
a společností Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o.,

  zprávu kontrolního výboru,
  rozpočtové opatření č. 3/2017 

uložilo:
  zaslání dotazu Krajskému úřadu Středočes-

kého kraje s ohledem na metodické dopo-
ručení při projednávání změny ÚP Bašť,

  přepracování nebo opětovné předlože-
ní smlouvy s  Kadlec K. K. Nusle v  závis-
losti na  dalším vývoji při změně ÚP Bašť 
ve vztahu k lokalitě Na Dlouhých,

  přijetí nápravných opatření k  odstranění 
chyb a  nedostatků uvedených ve  Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Bašť za rok 2016 ze dne 14. března 2017,

  informování KÚ SK o  schválení závěreč-
ného účtu obce a  přijetí nápravných 
opatření k  odstranění chyb a  nedostatků 
a  zveřejnění oznámení o  schválení závě-
rečného účtu obce na úřední desce obce,

  rozpracování investičních projektů uve-
dených v  rozpravě podle finanční a  ča-
sové náročnosti a  s  ohledem na  dotační 
možnosti.

schválilo:
  vypovězení neomezených hlasových tarifů 

a 2 nepotřebných pevných linek s interne-
tem pro MŠ Bašť,

  darovací smlouvu mezi obcí Bašť a  spol-
kem HEWER, z. s. na poskytnutí daru ve výši 
20 000 Kč,

  Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti mezi obcí Bašť a  společností ČEZ 
Distribuce, a. s. k pozemkům parc. č. 81/2, 
81/38, 81/42 a  157/110 vše v  k. ú. Bašť 
za úhradu 1 000 Kč,

  výběr nejvýhodnější nabídky společnos-
ti COLAS CZ, a.s. (IČ: 26177005) na  opra-
vu místní komunikace Spojovací za  cenu 
685 636,46 Kč včetně DPH a 63 měsíců zá-
ruční doby,

  výběr nejvýhodnější nabídky společnosti 
Jelínek – Trading spol. s r. o. (IČ: 42339723) 
na dodávku štěpkovače a kompostérů pro 
bioodpad za cenu 564 389,98 Kč bez DPH,

  výběr nabídky společnosti Červenka Bohu-
mil – BČ, spol. s  r. o. (IČ: 27256464) na po-
kračování cyklostezky a vybudování cyklo-
koridoru za cenu 1 391 456,44 Kč bez DPH,

  návrh výboru pro společenské záležitosti 
na  rozdělení dotace na  podporu činnosti 
a rozvoj spolků z druhé výzvy na rok 2017, 

  veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bašť 
a spolky podpořenými z 2. výzvy,

  veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bašť 
a spolky starajícími se o veřejnou zeleň, 



Číslo 7–8 • červenec–srpen 2017

3

Komedianti na káře s sebou přivezli i středověký jarmark Foto: I. Cucová

Tento a další krasavci byly k vidění na Návsi při Klecanské rallye Foto: P. Červenka

Úžasné kostýmy v představení Alenka v kraji zázraků  Foto: I. Cucová

Děti, trenéři, rodiče a příznivci juniorského fotbalu při prázdninové rozlučce Foto:           M. Jusková

  kupní smlouvu mezi obcí Bašť a  panem 
Vlastislavem Mikešem na nákup multikáry 
za 85 000 Kč

  rozpočtové opatření č. 4/2017,
  účetní závěrku obce Bašť k 31. 12. 2016 a účet-

ní závěrku Mateřské školy Bašť k 31. 12. 2016,
  závěrečný účet obce Bašť za rok 2016 vzhle-

dem k  údajům o  hospodaření obce, závě-
rům kontroly hospodaření a  celkovému 
výsledku hospodaření za sledované období 
s výhradou,

  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Bašť 
a společností KHL – EKO, a.s. kterým se mění 
doba dokončení prací na 30. 6 2017.

BAŠTĚCKÉ LEGENDY

S DĚTMI V KRAJI ZÁZRAKŮ

TEČKA ZA ÚSPĚŠNOU SEZÓNOU

JAK DĚTI SLAVILY SVŮJ SVÁTEK

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k dispozici v úředních hodinách na Obecním úřadě 
nebo na  www.obecbast cz, stránka Zastupitelstvo 
obce, podstránka Zápisy ze zasedání zastupitelstva 
obce od listopadu 2014. Další zasedání zastupitelstva 
se uskuteční v termínech 14. 8.,  11. 9.,  9. 10.,  6. 11. 
a 4. 12. 2017.

Akce první poloviny roku uzavřela přehlídka historických vozidel, 
která v rámci Klecanské rallye zavítala již poněkolikáté do Baště na 
Náves. Účastníci závodu zde plnili soutěžní disciplíny, obyvatelé Baště 
tak měli možnost si vozy a motorky důkladně prohlédnout.

(cuc)

Už v únoru Bašť se baví zajistila pro 51 účastníků divadelního zájezdu 
do Prahy vstupenky na rodinný muzikál Alenka v kraji zázraků. Au-
tobus, na který finančně přispěla obec Bašť,  dovezl děti a především 
maminky, ale i babičky a jednoho tatínka  do blízkosti Divadla Hy-
bernia, kde se představení hraje. Muzikál je volně inspirovaný příběhy 
Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem světově proslulého 
anglického spisovatele Lewise Carrola. Alenka se i v muzikálu setkává 
s Kloboučníkem, Zajícem Březňákem, Houseňákem, přemoudřelým 
Valibukem i potrhlým Bílým a Černým rytířem, vypočítavou Srdco-
vou Královnou, jejímž protějškem je laskavá Bílá Královna. Návštěva 
muzikálu se odehrála 4. června a byla vyvrcholením víkendových 
oslav Dne dětí v Bašti.

(cuc)

Poslední červnový trénink všech přípravek SK Bašť se proměnil 
v  jeden velký happening. Místo trénování si děti zahrály proti svým 
trenérům a  rodičům. Po  zápase následovalo grilování a  nadělování 
dárečků, které si děti i  trenéři opravdu zasloužili. Vždyť mladší pří-
pravka ukončila sezónu na  krásném třetím místě a  starší přípravka 
ve své soutěži dokonce zvítězila.

(cuc)

První červnovou sobotu oslavily děti svůj svátek. Slavnost se konala 
v parku na Hlavní, kde stromy v tropickém vedru poskytovaly příjemný 
stín. Dětem přijeli zahrát po  několika letech opět Komedianti na  káře 
a  svým divadlem a žonglováním i balónkovou dílnou sklidili obrovský 
úspěch. Tentokrát přijeli i  se středověkým jarmarkem a  tak děti měly 
možnost vyzkoušet si brnění, potěžkat zbraně, nasadit přilbice, děvčata 
tkala koberečky nebo si vyzkoušela sítotisk, většina trpělivých dětí si 
vyrobila svíčky. V  rámci oslav Mezinárodního dne dětí byly vyhlášeny 
výsledky X. Baštěckých sportovních her pro děti a mládež, děti soutěžily 
a  tancovali pod vedením oblíbených Andělek. Členové spolku Kulínek 
pro děti upekli sladké překvapení, výborné perníčky.

(cuc)
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ÚSPĚŠNOU SEZÓNU ZAVRŠILY POUŤOVÉ OSLAVY
Fotbalisté SK Bašť mají za sebou vydařenou sezonu. Po postupu do III. 
třídy jsme si dali za cíl umístit se kolem šestého místa. Už po podzimu 
jsme viděli, že máme dost kvalitních hráčů na to, abychom bojovali o lepší 
umístnění. V celé sezoně jsme zažili malou ztrátu formy na začátku jarní 
části. Avšak potom jsme do konce sezóny brali plné počty bodů jak doma, 
tak i na hřištích soupeřů. Celkově nám to vyneslo krásné druhé místo.
I když jsme až do konce doufali, že by jsme mohli postoupit z druhého 
místa, bohužel se to tak nestalo. 
Díky patří hlavně trenérovi F. Kalašovi a taky M. Bulvasovi. Zabezpečili 
na vysoké úrovni chod klubu a technické zázemí. Velké díky patří kaž-

dému hráči, skutečně mnohokrát ukázali svůj charakter a srdce pro baš-
těcký fotbal. Nezapomínáme ani na naše fanoušky, dodali nám hodně 
energie doma i venku a bylo potěšením před nimi hrát. 
Především pro ně jsme uspořádali tradiční pouťové oslavy, s jejichž prů-
během se můžete seznámit ve fotoreportáži. Speciální poděkování patří 
M. Juskovi za péči o náš trávník, je vidět za ním kus dobré práce. 
Věříme, že další sezóna bude podobně úspěšná a budeme se na Vás těšit 
koncem srpna, kdy začínáme nový ročník soutěže.

(Attila Magyar, SK Bašť)

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V rámci pouťových oslav v Bašti se v letošním roce opět konal 
nohejbalový turnaj, kterého se účastnilo deset týmů z  Baště 
a okolních obcí. Krátce po poledni začala tříčlenná družstva bo-
jovat o co nejlepší umístění a až k večeru byl znám vítěz turnaje, 
kterým se stalo družstvo z obce Sedlec ve složení  V. Kalous ml., 
J. Raitoral a V. Kalous st., jenž ve finále zdolalo mužstvo z Baště.

(žih)
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6. ročník DEN PSA aneb
zábavné odpoledne pro všechny psy
2.9.2017 od 14 hod na cvičáku v Bašti

Spolek Kynologie Bašť 
pořádá

  

 

   KALENDÁŘ AKCÍ V BAŠTI V 2. POLOLETÍ 2017  

      

 

       5. srpna Cykloturistický pobyt v Českém ráji (pořádá       )

          2. září Den psa (pořádá kynologie Bašť)

        16. září Výstava ovoce a zeleniny (pořádá ZO ČZS)

        16. září Rozloučení s prázdninami (pořádá Obec Bašť)

        16. září Železný Baštěrák (pořádá CYKLO TEAM BAŠŤ)

        23. září Kolem kolem Baště (cyklovýlet, pořádá CYKLO TEAM BAŠŤ)

        23. září Bazárek (prodej podzimního a zimního oblečení, pořádá       )

         5. října Tři mušketýři (zájezd do Divadla Brodway, pořádá Klub seniorů)

         7. října Výstava Zemědělec (zájezd do Lysé nad Labem, pořádá ZO ČZS)

         7. října Zábavné psí odpoledne (pořádá kynologie Bašť)

       12. října Oslava Mezinárodního dne seniorů (pořádá Obec Bašť)

       14. října Vítání nových občanů obce (pořádá Obec Bašť)

       20. října Pátek v Pohodě (vyřezávání zeleniny, pořádá       )

       21. října Perníková dílna (pečení a zdobení perníkových ozdob, pořádá      )

       23. října Vše o ženách (zájezd do Studia Dva, pořádá Klub seniorů)

       31. října Halloween (pořádají Baštěcké ženy)

  3. listopadu Pátek v Pohodě (ozdoby ze šustí, pořádá        )

  4. listopadu Vítání nových občanů obce (pořádá Obec Bašť)

11. listopadu Svatomartinský jarmark (pořádá       )

23. listopadu Přednáška Tugela Falls - nejvyšší vodopád světa (pořádá Obec Bašť)

  1. prosince O třech letuškách (zájezd do DRB, pořádá       )

  2. prosince Adventní dílna (výroba adventních věnců, pořádá       )

  3. prosince Rozsvícení vánočního stromu, Postávání u svařáčku (pořádají

Baštěcké ženy a Obec Bašť)

  5. prosince Mikuláš na Návsi (pořádají Baštěcké ženy)

  8. prosince Pátek v Pohodě (vánoční ozdoby, pořádá       )

16. prosince Vánoční pinec (turnaj ve stolním tenisu, pořádá CYKLO TEAM

BAŠŤ)

  6. ledna Tříkrálové jízdy (jízdy na ponících a koních, pořádá Farma Baštěk)

PIVNÍ SLAVNOSTI 
MĚŠICE

–

Nosticova 15, Měšice (areál CVČ Měšice)
vstupné DOBROVOLNÉ

Buřty na pivu
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Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených 
elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750. 

VYSBÍRANÉ VYSLOUŽILÉ ELEKTRO BY VYDALO 
NA 750 PETŘÍNSKÝCH ROZHLEDEN

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by 
se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším 
recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 
90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například 
běžná mikrovlnná trouba je z  více než poloviny vyrobena ze železa, 
přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z  domácností mizí a  v  jakém množství, to je dobře vidět zejména 
posledních 11 let, kdy se v  České republice vysloužilé elektro 
systematicky sbírá a  recykluje. ELEKTROWIN, který je největším 
českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského 
sběru a  recyklace, se za  tu dobu postaral o  sběr a následnou recyklaci 
více než 17 milionů spotřebičů. 

Sesbírané spotřebiče položené jeden za  druhým by vytvořily řadu 
měřící přes 6  000 kilometrů, takže by se daly hned dva a  půl krát 
vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v  českých 
domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně 
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s  vlnou masového 
připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. 

Od  té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní 
technologické principy ale zůstaly stejné. A  nedokážeme si bez 
nich představit každodenní život. Potvrdil to i  průzkum, který 
ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si 
vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. 
Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s  paměťovým nosičem. Typickým 
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle 
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v  posledních letech nahrazovány 
paměťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět 
jen v  muzejních sbírkách, se naopak do  domácností vracejí. Jsou to 

hlavně kuchyňské roboty s  bohatým příslušenstvím pro domácí 
výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly 
ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je 
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních 
muzeích.

Novinka Made in EU

I  když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v  českých 
domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, 
jak s  nimi nakládáme po  skončení jejich životnosti. Když totiž našim 
předkům dosloužila lednice nebo vysavač a  skutečně již nešly opravit, 
zůstávaly dál - „na  památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak 
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet 
až v 60. letech minulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a  recyklace se ale začal rodit teprve 
na  počátku nového tisíciletí, přesněji po  roce 2005, tedy právě před 
jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská 
směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do  popelnic, 
a  když se nevešly, vozit na  černé skládky. Jinde v  Evropě systém 
fungoval dříve, u  nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, 
chladničky a  zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z  členství 
v Evropské unii.
Na  rozdíl od  některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou 
logiku. Vychází z  toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. 
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně 
recyklovat a získané suroviny znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování, využití a  odstranění elektrozařízení 
a  elektroodpadu všech skupin s  hlavním zaměřením na  velké domácí 
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a  nářadí. 
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, 
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.
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konzultace s námi Vás k ničemu nezavazuje. Jsme realitní kancelář, která Vás bezpečně
provede prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti.

Obraťte se na nás,

Bezpečně Vás provedeme prodejem Vašeho bytu, domu, pozemku.

www.contactreality.cz

Uvažujete o prodeji nebo
pronájmu nemovitosti?

Zajistíme pro Vás: 

 vhodného zájemce o nemovitost 

 nejlepší cenu za prodávanou nemovitost 

 osobní jednání s kupujícím nebo prodávajícím

 prohlídky nemovitosti (vždy Vás budeme in-

formovat o výsledku jednání)

Contactreality s.r.o. | Na Horku 410 | 250 65   Bašť | Tel.: +420  603 216 003 | info@contactreality.cz

 kompletní služby s převodem nemovitosti 

 právní pomoc advokáta 

(sepsání smluv, úschovu kupní ceny) 

 sepsání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí

❯ ❯ ❯

Contact_leták A5_na šířku  20.04.17  15:24  Stránka 1
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