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SLOVO MÁ STAROSTA:
Vážení spoluobčané,
Toto podzimní vydání zpravodaje se vám
do rukou dostává později než obvykle, ale
jedním ze záměrů redakční rady bylo
uveřejnění
výsledků
letošních
komunálních voleb. Touto cestou bych
rád poděkoval všem, kteří se k nim
dostavili. Z celkového počtu evidovaných
voličů v naší obci, kteří měli tu možnost
vyjádřit svou vůli ke složení nejvyššího
zastupitelského orgánu městyse, přišlo
pouze 46,45 %. Je zarážející, kolik voličů
své právo rozhodnout nevyužilo. Nízká volební účast je sice
celospolečenský fenomén, ale volby do zastupitelstev obcí jsou
šancí každého z nás zásadně ovlivnit dění ve svém nejbližším
okolí. Tak snad příště.
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnila celkem dvě
zasedání zastupitelstva městyse. To poslední - ustavující,
proběhlo dne 3. 11. 2014. Program jednání byl sestaven
tematicky s ohledem na ustanovení celého zastupitelského sboru

městyse. Je třeba také zmínit 21. zasedání, které se uskutečnilo
dne 8. 9. 2014. Kdy bylo po zahájení a základních
administrativních úkonech odsouhlaseno Hospodaření městyse
k 30. 6. 2014, schváleno Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2014 a
byla vzata na vědomí Zpráva o činnosti Služby Brozany s.r.o. za
1. pololetí r. 2014. Nato zastupitelé městyse schválili prodej
budovy č. p. 19 s přilehlými pozemky v Hostěnicích (obecní dům)
novému majiteli s podmínkou, že zde nevznikne ubytovna pro
méně přizpůsobivé občany. Nový majitel byl vybrán podle
nejvýhodnější doručené nabídky v předem stanovené lhůtě.
Smlouva byla podepsána a podána spolu s návrhem na vklad do
katastru nemovitostí. Dalším bodem programu bylo odsouhlasení
Smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Ústeckým krajem na
pozemky pod chodníkem v Rochovské ulici, na jehož výstavbu
budeme letos opět žádat o dotaci. A dále pak byla schválena
Darovací smlouva s Ústeckým krajem na pozemek pod zálivem u
zastávky autobusů v ulici Voborského, abychom mohli podat
závěrečné vyhodnocení akce. Obě smlouvy s ÚK již byly
podepsány a předány spolu s návrhy na vklad do katastru
nemovitostí v Litoměřicích. Předposledním bodem jednání
zastupitelé schválili přijetí dotace ZŠ a MŠ Brozany n. O. z Fondu
Ústeckého kraje na „Rekonstrukci osvětlení sedmi kmenových
tříd“ a použití finančních prostředků z rozpočtu městyse na
dofinancování této akce, která je k dnešnímu dni již fyzicky
dokončena. Posledním bodem jednání byla tradičně diskuse,
během níž zastupitelé zodpověděli všechny dotazy. Za zmínku
stojí problematika rekonstrukce vysokotlakého plynovodu, který
protíná městys, stav projednávání plánované výstavby malé
vodní elektrárny na jezu v Pístech, nevyhovující stav některých
nezpevněných komunikací městyse. Dále se diskutovalo o
realizovaných dotačních akcích.
Bezesporu největší je výstavba volnočasového centra, které
vznikne nad rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí. Tyto prostory
by měly sloužit jak dětem základní školy, tak občanům městyse
všech věkových kategorií. Záměrem prováděcí firmy je dokončit
hrubou stavbu do konce roku tak, že v průběhu zimních měsíců
budou probíhat práce na vnitřní části budovy. S příchodem jara

se pak rozeběhne rekonstrukce celé přilehlé plochy, kde bude
umístěna nová autobusová zastávka pro veškeré autobusové
linky projíždějící městysem, a to pro všechny směry jízdy. V
souvislosti s tím dojde ke zrušení obou zastávek v centrální části
náměstí.
V poslední době je však tou nejdiskutovanější akcí výstavba
podzemních kontejnerů na separovaný odpad, které budujeme
na dvou místech. Rada městyse je přesvědčena, že jejich
realizace a využití je maximálně výhodné. Veřejná diskuse na
toto téma však pokračuje zřejmě vlivem nízké informovanosti o
výhodách tohoto způsobu ukládání odpadu. Proto uvádím, že se
jedná o velkoobjemové nádoby uložené ve voděodolných
šachtách, jejichž celý obsah je uložen pod zemí. Nadzemními
částmi jsou pouze pochozí plochy, z nichž vystupují „koše“
(vhozové šachty), kterými se přes vhozové otvory (uzpůsobené
pro konkrétní komodity) odpad vhazuje do vlastního kontejneru.
Zabrání se tak vhazování jiného – nevhodného druhu odpadu.
Dalšími výhodami tohoto řešení je progresivní architektonické
řešení ukládání odpadu, které zabraňuje přístupu hlodavců a
šíření zápachu, snížení nákladů na odvoz odpadu, nehořlavé
provedení, odolnost proti negativním jevům vandalismu a
vybírání odloženého odpadu.
Výstavba podzemních kontejnerů je jen jednou částí projektu
spolufinancovaného z fondů Evropské unie a Státního fondu
životního prostředí ČR, nazvaného „Systém separace odpadů –
Brozany nad Ohří“. Jeho druhou částí je pořízení omezeného
počtu kompostérů a hnědých sběrných nádob na svoz
bioodpadu, které budou občanům na základě jejich žádosti
bezplatně vydávány oproti podpisu předávacího protokolu a
smlouvy o výpůjčce. Součástí projektu bude propagace formou
samostatného letáčku s popisem nádob a systému jejich využití.
O tomto projektu jsme informovali již v letošním únorovém vydání
Zpravodaje, kdy někteří dokonce zareagovali na anketu a je s
nimi samozřejmě počítáno v pořadníku žádostí. Počet nádob v
rámci projektu je omezen, a proto je potřeba zvážit jejich využití
včas.

Vážení spoluobčané, závěrem tohoto úvodního slova vám všem
přeji hodně pracovních úspěchů, rozhodně pak mnoho elánu a sil
v období předvánočních příprav. Taktéž vám přeji, abyste si
v této době užili co nejvíce příjemné rodinné pohody.
Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
Úřad městyse zve občany na SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ vánočního stromu. Sejdeme
se v pátek 28. 11. 2014 v 18h na
náměstí v Brozanech nad Ohří. Spolu
s pěveckým sborem základní školy si
můžete zazpívat koledy a poslechnout si
žesťový kvintet pod vedením Mgr.
Šourka. V jejich podání zazní opět
brozanská štědrovečerní znělka.

Úřední dny o svátky vánoční a jejich pracovní doba:
22. 12. 2014 8-11:30, 12-17:00
23. 12. 2014 zavřeno
24. 12. 2014 svátek
25. 12. 2014 svátek
26. 12. 2014 svátek

29. 12. 2014 8-11:30, 12-17:00
30. 12. 2014 8-12
31. 12. 2014 8-12
01. 01. 2015 svátek
02. 01. 2015 zavřeno

AKTUALITY
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse
Ve volbách do zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří, okres
Litoměřice, konaných ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014 bylo
dosaženo těchto výsledků:
Celkový počet zapsaných voličů:
1014
Celkový počet odevzdaných lístků:
471
Celkem bylo odevzdáno platných
hlasů:
6325
Volební strana
č. 1

Pro Brozany získala hlasů
2410

č. 2

ČSSD získala hlasů
1489

č. 3

SNK – zemědělci
2426

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Za stranu č. 1 - Zdeněk Mišani, Vlastimil Kotě, Zdeněk Pech,
Radek Buřič, Miluše Pojerová, Oldřich Krejčí
Za stranu č. 2 - Vladimír Šild, David Šálek, Antonín Kühn
Za stranu č. 3 - Václav Bešta, Jaroslav Bureš, Alice Marešová,
Luděk Nový, Dana Svobodová, Josef Zázvorka

Zastupitelstvo městyse Brozany nad Ohří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Václav Bešta
Mgr. David Šálek
Ing. Jaroslav Bureš
Radek Buřič
Vlastimil Kotě, DiS
Oldřich Krejčí
Antonín Kühn
Mgr. Alice Marešová
Mgr. Zdeněk Mišáni
Ing. Luděk Nový
Zdeněk Pech
RNDr. Miluše Pojerová
Ing. Dana Svobodová
MUDr. Vladimír Šild
Josef Zázvorka

Rada městyse Brozany nad Ohří
•
•
•
•
•

Ing. Václav Bešta - starosta
Mgr. David Šálek - místostarosta
Ing. Jaroslav Bureš
Mgr. Zdeněk Mišáni
Vlastimil Kotě DiS

Finanční výbor
 RNDr. Miluše Pojerová - předseda
 Ing. Luděk Nový - člen
 MUDr. Vladimír Šild – člen
Kontrolní výbor
 Ing. Dana Svobodová - předseda
 Mgr. Jan Řebíček - člen
 Radek Buřič – člen

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE:
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ BRAŠNIČKY
Čas běží jako splašený oř, a tak už máme
listopad. Za námi je zahájení školního
roku, prudký rozjezd a následně snaha o
udržení klidné hladiny vod v našem
ústavu. Se začátkem měsíce října se
rozběhly zájmové aktivity. V letošním roce
tak pokračují již známé kroužky jako
Florbal,
Šperky,
Kytara,
Anglísek,
Pohybová výchova, Keramika, ale objevili
se i nováčci např. Sportovky – atletika pro
nejmenší, Flétna, Šikovné tlapky.
Do svého finiše zdárně dospěla výměna osvětlení ve třídách.
Staré osvětlení bylo ve všech třídách vyměněno za nové, a tak
mají žáci i učitelé mezi sebou jasno .
6. listopadu žáci vyslechli přednášku o houbách. Věříme, že
tato beseda přispěje k tomu, že naši žáci budou v lesích sbírat
jen houby jedlé a nebudou připravovat krmě z muchomůrky
zelené nebo tygrované.
11. listopadu navštívil naši školu raper Lipo. Tato návštěva a
beseda se žáky druhého stupně se uskutečnila v rámci projektu
"Buď toho součástí. Podporuj muziku!" Jedná se o nový hudební
projekt, který na začátku března spustila Česká pobočka
Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) ve spolupráci s
Ochranným svazem autorským (OSA). Jeho cílem je upozornit
mládež na problémy týkající se autorských práv a vnímání
hodnoty hudby.
Brozanský školní sbor zve srdečně všechny své fanoušky na
koncert do kostela Sv. Gotharda, který se rozezní písněmi dne
14. listopadu 2014 v 16:30 hod.

ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří pořádá zájezd do adventní Míšně
a vodního zámku Moritzburg s výstavou věnovanou naší filmové
pohádce Tři oříšky pro Popelku. Součástí zájezdu je prohlídka
historického centra města, manufaktury a muzea míšeňského
porcelánu.
Zájezd se koná dne 1. 12. 2014,
odjezd je v 8:00h od ZŠ Brozany nad Ohří,
návrat mezi 18:30 až 19:30h k ZŠ Brozany nad Ohří.
Cena pro děti ZŠ, studenty SŠ:
640,-Kč + 4,50€
cena pro dospělé:
740,-Kč + 14,00€
Přihlásit se můžete osobně, na tel: 731 495 212 nebo e-mailem:
zastupce@skola-brozany.cz u zástupkyně Mgr. Evy Švihnosové.
Přednášky s tématy Sibiř a Indie se chystají na 18. prosince.
O Indii se dozví něco děti z první až čtvrté třídy a páťáci spolu
s druhým stupněm vyslechnou povídání o Sibiři.

HLAVÁČKOVÉ LOUKY
Naše občanské sdružení zažádalo o dotaci na ruční sekání a
likvidaci náletů na loukách v Brozanech. Jedná se o lokalitu louky
Štěpnice a Nad hřbitovem.
Tyto louky jsou zařazeny mezi
chráněná území Natura 2000
a označují se jako louky
stepní.
Na provedení záměru byly
poskytnuty
finanční
prostředky v rámci Programu
péče o krajinu Ministerstva
životního
prostředí
zastoupeného
Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR.
Záměrem je odstranění sušiny a náletů, které se zde
nahromadily vlivem útlumu hospodaření a dusí původní vegetaci.

Dojde tak k uvolnění prostor pro růst zejména hlaváčku jarního,
dále kavylu vláskovitého a kozince bezlodyžného .
Zásah v lokalitě spočívá v odstranění náletových dřevin na
ploše 0,1 ha, posekání 1,6 ha luk a odvozu pokosené hmoty
mimo hranice lokality.
Na tomto projektu spolupracujeme s obecním úřadem.
Děkujeme panu Peluňkovi, který posekal náročný terén louky ve
Štěpnici a příznivcům občanského sdružení, kteří shrabali trávu
mimo hranici louky.
Na lokalitu Nad hřbitovem jsme museli zajistit specializovanou
firmu, protože se jedná o členitý terén a sekání probíhalo až na
hranici stráně nad Brozany .
Brozanská lokalita výskytu hlaváčku jarního je ojedinělá v
našem regionu. Naši povinností je se o tyto oblasti starat a
zachovat je pro další generace. Možná by stálo za úvahu
spolupracovat se školou zapojit i místní děti. Jsme otevření k
takovéto spolupráci.
Přijďte se na jaře podívat do Štěpnice na rozkvetlé hlaváčky.
Více zde: http://www.osbrozany.cz/news/hlavackove-louky/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
CO NOVÉHO U HASIČŮ
Přestavba hasičárny je v plném proudu, a proto
máme podstatně ztížené podmínky pro svou
činnost. Veškerý materiál nutný pro zásah, tréninky
i soutěže máme prozatím uschovaný na několika
místech a je pro nás poměrně složité dohledat
vše potřebné.
Předně bychom chtěli poděkovat Vláďovi a
Lubošovi Rybářovým za to, že nám ve své hale v
ulici Na Průhonu poskytli dočasný azyl. Nyní tam máme
uschovaný veškerý vozový park a většinu výzbroje. Už se
nemůžeme dočkat, až bude přestavba hasičárny dokončena a
my začneme opět normálně fungovat.
I při našem omezeném provozu se nám podařilo uspořádat
dětskou soutěž. V sobotu 27. září se konal v lese u kempu Závod

požárnické všestrannosti. Síly si sem přijelo změřit 9 hlídek
mladších a 7 hlídek starších žáků. Nás reprezentovaly celkem 4
hlídky. Mladší žáci skončili na druhém a osmém místě, zvítězily
Křešice a bronz putoval do Vědomic. Naši starší žáci získali zlato
a stříbro, bronz si odvezli opět Vědomice.
V podzimní sezoně se zadařilo i našim dorostencům –
jednotlivcům. V krajské soutěži STIMAX CUPU v Telcích obsadila
Žaneta Školová 1. místo a David Vondra 2. místo ve své
kategorii. O 14 dní později na ústeckém stadionu opět
zabodovala Žaneta Školová a domů si dovezla stříbro.
Velmi dobře se nám rozjíždí i družstvo žen, které je převážně
sestaveno z našich bývalých dětských odchovankyň. Po
prázdninách se zúčastnily pěti závodů a jejich výsledky se
pomalu, ale jistě zlepšují. Začátkem listopadu přesuneme
tréninky do sportovní haly a budeme se snažit si tu přes zimu
vylepšit svou fyzičku.
Čas nezadržitelně běží, a proto už teď myslíme na příští léto.

Pro své členy a jejich přátele připravujeme zájezd k moři.
Společně se v srpnu vypravíme na chorvatský ostrov Murter.
O zájezd je poměrně velký zájem, a tak zbývá už jen pár
posledních volných míst.

INFORMACE Z HOSTĚNIC
Událo se tolik věcí, které je možno shrnout stručně: léto je za
námi, podzim je tady jako vloni, i když trochu jiný.
Určitě se udělalo něco, co naši obec posunulo ke slovu
krásnější. A to buď svépomocně nebo za přispění Služeb
Brozany. Péče o veřejnou zeleň, včetně trvalého přistavení
kontejneru na trávu, odstranění jedné černé skládky okolo
„bažantnice“, několikeré za(vy)metání asfaltových cest, pieta u
důstojně upraveného hrobu z 1. SV, oprava cesty k jezu (před
triatlonem), zabetonování děr v asfaltce směrem k dálničnímu
mostu, zasypání hlubokých výmolů na cestě směrem ke
kontejneru a na Kliment, prořezání náletových dřevin podél
komunikací. Hrabání stepních luk již bylo popsáno výše. Všichni
jsme si všimli investice Městysu do instalace veřejného
bezdrátového rozhlasu v naší obci a obou jejích osadách. Je jen
symbolické, že k splnění minulého volebního zadání došlo až
nyní. Věřme, že po vyladění a vychytání všech poslechových vad
to bude pro všechny super.
Přehlédnout nelze ani to, že zatím nebyla zahájena výstavba
malé vodní elektrárny na jezu. Po vydání souhlasné EIA,
příslušné Město Budyně, nespokojení občané z Píst i Hostěnic a
Brozan vyjádřili nesouhlas s předkládaným záměrem adresovaný
Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Skupina několika aktivních
občanů Hostěnic, Brozan a rybářů MO ČRS Doksany nezůstala
pozadu. Společně s Občanským sdružením Brozany spojili své
síly při zpracování návrhu na přezkumné řízení adresované
Ústeckému hejtmanovi, senátorovi za Litoměřicko a ministru
životního prostředí ČR. Návrh podpořilo písemně více než 600
občanů, ale i starostové pan Ing. Medáček z Budyně a pan Ing.
Bešta z Brozan. V současnosti podání šetří krajský úřad a
čekáme na jeho stanovisko. Rozhodující je, že územní ani
stavební řízení zatím nezačalo.
Dalším významnou událostí „roku“ (a v tom je jiný) byly
přípravy a výsledky voleb do místních zastupitelstev. Z iniciativy
Občanského sdružení Brozany, vzniklo Sdružení nezávislých
kandidátů „Pro Brozany“, které svým složením a svým volebním
programem oslovilo voliče městyse Brozan. Výsledky voleb i

výsledky povolebních vyjednávání jsou Vám všem známy, a není
je třeba zde rozebírat. Základem je, a v to doufejme, že došlo ke
shodě volebních programů všech tří subjektů, což pomůže rozvoji
celého Městysu, obou obcí. Nezpochybnitelným úspěchem všech
voličů a občanů nejen Hostěnic, je zvolení tří zastupitelů –
občanů za Hostěnice. Zastupitelé Marie Pojerová, Zdeněk Pech a
Oldřich Krejčí budou zastupovat i vás. Jak budou zastupovat,
záleží i na Vás, na vašich podnětech pro ně, na vaší kontrole jich
samých. A to i proto, aby se podařilo to, co dosud nebylo
realizováno, tj.
- řádný územní plán Hostěnic (ne nový, on není žádný)
- vyřešení splaškových vod a jakékoliv vodofikace
- vysokorychlostní internet pro všechny
- opravy komunikací a cest v obci
- revitalizace prostor okolo obecního domu, jezu a křížku
směrem na Kliment
Snahou zastupitelů bude přiblížit obecní - komunální politiku
všem občanům, aby jí rozuměli, zapojili se aktivně do její
realizace a v konečném důsledku mohli mít radost a užitek
z toho, že zde žijí. Bez Vás, občanů, i dobré plány zůstanou jen
na papíře a v říši snů ….
Jako vždy na závěr: bližší informace sledujte na webu Městyse
(www.brozanynadohri.cz) a webu Občanského sdružení Brozany
(www.osbrozany.cz)
Poznámka: Až shrabeme listí (je listopad) tak už tu jsou blízko
Vánoce. Letos se opět uskuteční tradiční štědrovečerní setkání u
vánočního stromku na naší návsi u studny.
Tradiční pozdrav: Za Hostěnice krásnější a veselejší,
doplňuji – Bude líp.
Olda Krejčí

VÍTE ŽE …
KAPLIČKA V HOSTĚNICÍCH
Až do roku 1905 stála na návsi
v Hostěnicích zvonička. Byl to očištěný
kmen stromu ve tvaru písmene Y, tak
zvaná „vidlice“, kde zvon byl zavěšen
v horním rozštěpu. Místní posměváčci
tomu říkali „zouvadlo“.
V průběhu
roku
1905
rozhodl
hostěnický obecní úřad o stavbě zděné
kapličky. Místo pro kapličku věnoval pan
Jan Brožík z č. p. 6. Nákladem 11 000,korun byla postavena kaplička a byla
zasvěcena P. Marii. Do nové kapličky byl
zavěšen starý zvon ze zvoničky.
Tento zvon byl v roce 1940 zrekvírován a odvezen. V této
těžké době Protektorátu byl dvojjazyčný název obce:
HOSTENITZ / HOSTĚNICE.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ SKLADBA
Píseň Kde domov můj?,
poprvé zazněla ve Stavovském
divadle v Praze 21. 12. 1834 ve
hře Fidlovačka aneb žádný
hněv a žádná rvačka. Hru
napsal dramatik, novinář a
spisovatel Josef Kajetán Tyl,
hudbu zkomponoval skladatel a
dirigent František Škroup. Hra

neměla úspěch. Svým životem však dále žila píseň Kde domov
můj?, která rychle zlidověla a získala postavení národní písně.
Její prosazení jako pomyslné hymny českého národa nebylo
zcela jednoduché. Mnozí ve skladbě postrádali duchovní rozměr
a vyvíjeli snahy napravit tento „neduh“. Žádná z náhražek se však
neujala. Traduje se i historka, že v 70. letech 19. století vybídl
básník a publicista Jan Neruda Bedřicha Smetanu ke složení
nové hymny, k níž mu i předložil texty. Skladatel to však údajně
odmítnul se slovy: „Pravá hymna národní musí vytrysknout sama
ze srdce lidu. Kterou píseň lid sám na svou hymnu povznesl, ta
hymnou jeho také zůstane. Až dosud píseň Kde domov můj? jest
hymnou českého lidu – nechmež ji zpívati tak dlouho, pokud
našemu lidu jiná do srdce nevnikne.“
Nový život byl písní Kde domov můj vtisknut v průběhu 1.
světové války. Ze vzpomínek skladatele Jaroslava Křičky se
dovídáme o události, jež skladbě dopomohla k jejímu pozdějšímu
statusu české hymny. Koncert na počest B. Smetany byl ukončen
zpěvem písně Kde domov můj?, při kterém, dle vzpomínek,
posluchači smekli a vojáci, dokonce i důstojníci, se postavili do
pozoru a salutovali.
Píseň se rozléhala ulicemi i v pondělí 28. října 1918, kdy byl
vyhlášen samostatný Československý stát. Pro českou veřejnost
zkrátka byla hymnou nového státu.
V roce 1990 byl v České národní radě přijat ústavní zákon o
státních symbolech. Ke státnímu znaku, státní vlajce a státní
pečeti byla přičleněna i státní hymna České republiky. Po
rozdělení Československa v roce 1993 zůstala píseň Kde domov
můj nezpochybnitelnou státní hymnou.

Vydává městys Brozany nad Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j. E 18608

INFORMAČNÍ ČLANKY
Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat víc spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého
elektra, ELEKTROWIN za osm let své činnosti vysbíral a předal
k ekologickému zpracování přes devět milionů kusů vysloužilých
spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez
nejrůznějších projektů, které informují o možnostech zpětného
odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti,
které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku
vstoupil v září 2013 projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých
domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho
vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se
v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad
v rámci projektu Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.
Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si
vyzkoušely, kam je správně odložit.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název
Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800 sborů
dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají svým sousedům
dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na nejbližší
sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých
kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži
nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.

Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích
organizují sběrové dny, během nichž občany buď sami navštíví,
nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční
odměny, které jim pomáhají získat například chybějící části
vybavení.
Kde spotřebiče odevzdáte zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom všichni měli
odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto
vytvořil hustou sběrnou síť z více než 12 000 míst zpětného
odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u
prodejců a na dalších místech, ji doplňují také možnosti
odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá
navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně
s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem
S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad
v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na
vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak do stanice Recyklace.
Premiérový recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-ZlínVizovice ve čtyřech pravidelných spojích denně. Cestující, kteří
tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů odložit
nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve
vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal
slosovatelný kupon s možností výhry nového spotřebiče.
Jedinečnou možnost umístit své letité domácí pomocníky přímo
do sbírek Národního technického muzea dostali loni účastníci
zářijového Recyklačního víkendu. Z přinesených spotřebičů,
které fungovaly také jako poukázka na slevu ze vstupného, si
odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější, které budou
postupně vystaveny.
Aktuální informace o akcích a termíny jejich konání naleznete na
www.elektrowin.cz.

