
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
Na letošním Dětském dni 

zaujala děti také nová atrakce 

Červen 2013 
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vydávaný Obecním 
úřadem Javorník 
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Zápisy z minulých zasedání 
 

15.4.2013  
 
 
1. Určení zapisovatele 

- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 

Janderovou 

- k zápisu z minulého zasedání 

ZO byla připomínka 

k chybnému názvu firmy, 

která bude realizovat 

výběrové řízení na veřejnou 

zakázku podle zákona o 

zadávání veřejných zakázek 

- zastupitelstvo revokuje 

usnesení z minulého zasedání 

v následujícím znění: 

zastupitelstvo schválilo 

uzavření mandátní smlouvy 

č. B110024/2013 s firmou 

AXIOM engineering s.r.o. 

Pardubice k realizaci 

výběrového řízení na 

dodavatele díla podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek 

v hodnotě 40.000 Kč + DPH 

 

2. Schválení programu 

zasedání zastupitelstva 

obce 

- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 

zastupitelstva obce  

 

3. Schválení ověřovatelů 

zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu Blanku 

Bulvovou a Pavlu 

Odstrčilovou  

4. Závěrečný účet obce 

Javorník za r. 2012  

- závěrečný účet obce Javorník 

za r. 2012 byl řádně vyvěšen 

na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo obce 

schválilo celoroční 

hospodaření obce a 

závěrečný účet obce za rok 

2012 včetně zprávy 

nezávislého auditora o 

výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2012 

bez výhrad  

 (usn. č. 2/2013-4) 

 

5. Hospodaření obce 

Javorník k 31.3.2013  

- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 

plnění rozpočtu obce 

Javorník k 31.3.2013 Fin 2-

12M 

- na roční rozpočet příjmů ve 

výši 3.805 tis. Kč je 

skutečnost 1.125 tis. Kč a na 

rozpočet výdajů 3.171 tis. Kč 

je skutečnost 775 tis. Kč 

- na plánovanou výši splátek 

úvěru 406 tis. Kč bylo již 

uhrazeno 244 tis. Kč 

- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí plnění rozpočtu 

obce k 31.3.2013 a schválilo 

rozpočtové opatření č. 1 (usn. 

č. 2/2013-5) 

 

6. Zateplení budovy ZŠ 

- firma AXIOM engineering 

s.r.o. Pardubice připravuje 

vypsání výběrového řízení na 

dodavatele díla; na základě 

mandátní smlouvy bude do 

20.4.2013 vyhotovena 

zadávací dokumentace vč. 

položkového rozpočtu 

(výkazu výměr) 

- zastupitelstvo schválilo 

složení komise pro výběr 

dodavatele ve složení: Pavel 

Čížek, autorizovaná osoba, 

Ing. Jan Limberský, MBA, 

autorizovaná osoba, Ing. 

Zdeněk Pavlík, autorizovaná 

osoba, a členové 

Zastupitelstva obce Javorník 

Pavla Odstrčilová, Miroslav 

Obr, Ladislav Bednář a 

Vladimír Čechal (usn. č. 

2/2013-6a) 

- zastupitelstvo schválilo 

seznam pěti firem, které 

budou v rámci podlimitního 

řízení ve veřejné zakázce 

osloveny k podání nabídky na 

dodavatele díla, jmenovitě 

Hikele stavební firma, s.r.o. 

Svitavy, Stavební firma 

KLEPOCOL, s.r.o. Svitavy, 

OLSPOL, s.r.o. Svitavy, 

DOLESTAV SY, s.r.o. Svitavy, 

EVT Stavby, s.r.o. Svitavy 

(usn. č. 2/2013-6b) 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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- zastupitelstvo  uložilo 

starostovi veškerou 

dokumentaci k veřejné 

zakázce vyvěsit na 

elektronické úřední desce 

obce (usn. č. 2/2013-6c) 

 

7. Smlouva s ČEZ na věcné 

břemeno  

- Geodézie Česká Třebová 

požádala obec Javorník o 

podepsání smlouvy o zřízení 

věcného břemene na části 

pozemků, kde zařízení ČEZ 

Distribuce, a.s. prochází přes 

pozemek obce; jedná se o 

kabel před pozemkem p. 

Korose v lokalitě U Jelena 

- protože celé řízení bylo 

zahájeno ještě v době, kdy 

vlastníkem pozemků byl p. 

Duda, je akce vedena pod 

názvem „Javorník, p. č. 143 – 

přípojka Duda“ 

- zastupitelstvo schválilo 

uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene                                    

č. IV–12-2008089/VB/2 

mezi obcí Javorník a ČEZ 

Distribuce, a.s. (usn. č. 

2/2013-7) 

 

8. Brány památek dokořán  

- zastupitelé byli seznámeni 

s programem celé akce, která 

byla popsána v Javornickém 

občasníku a je i na plakátech 

po obci 

- zastupitelstvo stanovilo 

účast členů zastupitelstva na 

zabezpečení dílčích úkolů 

akce 

 

 

6. Různé 

 

a) Výsledek ankety 

k prodejně Jednoty 

- závěry pracovní skupiny, 

která se sešla s vedoucím 

pracovníkem COOP Jednoty 

ve Svitavách p. Petraszem a 

zorganizovala dotazníkový 

průzkum ke spokojenosti 

občanů s provozováním 

prodejny, byly již zveřejněny 

v Javornickém občasníku 

- následovala schůzka starosty 

s p. Petraszem a o závěrech 

byli zastupitelé informováni 

- zastupitelstvo vzalo na 

vědomí informaci o 

jednáních s COOP Jednoty ve 

Svitavách 

 

 
 

3.6.2013  
 
1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva 
obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu Františka 
Havlíčka a Marii Jankovou  

 
4. Závěrečný účet 
Mikroregionu Svitavsko za 
r. 2012  
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Svitavsko za 
rok 2012, který je vyvěšen na 
úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek 
(usn. č. 3/2013-4) 

 
5. Závěrečný účet 
Skupinového vodovodu 
Svitavy 
- zastupitelé byli seznámeni se 

závěrečným účtem 
dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Svitavy 
za rok 2012, který je vyvěšen 
na úředních deskách obce 

- zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí bez připomínek 
(usn. č. 3/2013-5) 

 
6. Hospodaření obce 
Javorník k 31.5.2013 
- zastupitelé byli seznámeni 

s výkazem pro hodnocení 
plnění rozpočtu obce 
Javorník k 31.5.2013 Fin 2-
12M 
 

 

- na roční rozpočet příjmů ve 
výši 3.805 tis. Kč je 
skutečnost 1.633,7 tis. Kč po 
konsolidaci a na rozpočet 
výdajů 3.196 tis. Kč je 
skutečnost 1.151,7 tis. Kč po 
konsolidaci 

- saldo hospodaření je + 482 
tis. Kč 

- na plánovanou výši splátek 
úvěru 406 tis. Kč bylo již 
uhrazeno 406 tis. Kč, úvěr je 
tak již splacen (bylo využito 
možnosti mimořádné 
splátky) 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí plnění rozpočtu 
obce k 31.5.2013 a schválilo  
 

- rozpočtové opatření č. 2 (§ 
4359, pol. 5492 částka + 
5.000 Kč – dar Charitě 
Svitavy) 
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7. Zateplení budovy ZŠ 
- starosta informoval 

zastupitele o připravených 
zadávacích podmínkách pro 
výběrové řízení na veřejnou 
zakázku 

- tato veřejná zakázka je 
zadávána v souladu s pravidly 
a příslušnými metodickými 
pokyny Státního fondu 
životního prostředí 
Operačního programu 
Životní prostředí 

- obeslání již dříve schválených 
firem bude provedeno cca do 
10.6.2013 a zároveň budou 
podmínky vyvěšeny na 
webových stránkách obce 

- podání nabídek uchazečů 
bude do 12:00 h dne 2.7.2013 

s otevíráním obálek ve 13:00 
hodin 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o stavu 
prací na projektu zateplení 
ZŠ 

 
8. ZŠ – školní rok 2013 – 
2014 
- stejně jako v minulých letech, 

ředitelka ZŠ a MŠ Pavla 
Odstrčilová požádala o 
udělení výjimky z počtu žáků 
pro školní rok 2013/2014 

- výjimka může být udělena dle 
§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 
561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

- zastupitelstvo rozhodlo 
udělit ZŠ a MŠ Javorník 
výjimku z počtu žáků pro 
školní rok 2013/2014 a 
zavázalo se dofinancovat 
chybějící neinvestiční 
náklady (usn. č. 3/2013-8) 

 
6. Různé 
 
a) Informace LIKO a.s. 
Svitavy 
- starosta seznámil zastupitele 

s dopisem LIKO a.s. Svitavy o 
nových pravidlech zpětného 
odběru elektrozařízení 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí dopis LIKO a.s. 
Svitavy a doporučilo 
zveřejnit nová pravidla 
v příštím vydání 
Javornického občasníku

 
 
 
 
 
 
 

Máme za sebou dvě úspěšné akce 
 
KUBB 2013 
 
V sobotu 25. května se po roce uskutečnila opět velmi zajímavá akce. Pro mnohé trochu tajemná a 

neznámá hra, která pochází ze severských zemí, ale pro některé již známá a přitažlivá zábava. 

 

I tentokrát se účastníci 

mimořádně bavili a už teď 

zvou všechny zájemce 

z Javorníka na příští rok, kdy 

se akce uskuteční znova. 

Fotografie dokládají dobrou 

náladu všech, kteří přišli…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z PROBĚHLÝCH AKCÍ 
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DĚTSKÝ DEN 
 

Letošní svátek si děti i se svými 

rodiči a přáteli užili v Javorníku 

na velmi povedeném Dětském 

dni v Březince v sobotu 

15.6.2013.  

Za krásného počasí a velké 

účasti dětí i dospělých se děti do 

sytosti „vyřádily“ a dočkaly se i 

pěny od hasičů.  

Poděkování za úspěšný den patří 

všem organizátorům v čele 

s komisí pro mládež. 

 

Obrázky dokládají pohodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plátěný tunel měl tradiční úspěch…     

 

     

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výtvarné sekci 
bylo stále plno a 
lezení po provaze se 
líbilo i nejmenším… 

Pěna je pěna…! 
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Dětem ve školce i ve škole můžeme závidět 
 

Jaký byl končící školní rok? 

 

S blížícím se 

koncem školního 

roku si 

připomínáme, co 

vše jsme stihli. 

Školní rok jsme 

zahájili týdenním 

pobytem ve škole 

v přírodě na 

Ostrém Kameni, 

který byl pro žáky 

zdarma. Žáci si 

kromě učení užili 

mnoho zábavy při šipkované, 

vlastnoruční výrobě draka, 

tvorbě Halloweenských dýní, 

soutěžích, honbě za pokladem, 

táboráku i při noční hře v lese.  

V říjnu začaly fungovat 3 

kroužky. Každý týden probíhal 

sportovní i anglický kroužek a 

také kroužek flétniček, na který 

docházeli do školy i někteří 

předškoláci z MŠ. Za velice 

krátkou dobu se při skupinové 

výuce naučili noty a tak už na 

konci školního roku předvedli 

své umění jak děti na besídce 

MŠ, tak žáci na besídce v ZŠ.  

Z dalších aktivit lze jen 

v krátkosti zmínit různé 

výchovné pořady, které jsme 

navštívili, vánoční besídku, 

exkurzi do obecní knihovny, 

koncert žáků ZUŠ, oslavu 

čarodějnic, kino, plavecký 

výcvik a tak dále a tak dále. 

Bylo toho opravdu mnoho.  

 

Naše žáky velice zaujala 

návštěva Bc. Kateřiny 

Dvořákové, která už několik let 

žije a pracuje ve Španělsku. 

Také studovala v Německu a na 

Taiwanu a přednášela našim 

žákům o tom, jak ji snaha a cizí 

jazyky přivedly do různých 

koutů světa. Vyprávěla nám o 

španělských zvycích, podnebí, 

kamarádech a mluvila na nás 

španělsky. Ukázka španělského 

jídla byla také velice zajímavá. 

 

Na koho jsme v letošním 

školním roce byli velice hrdí, byl 

žák 5. ročníku Karel Vaniš, který 

úspěšně ukončil účast ve 

čtyřkolové soutěži. V soutěži ve 

svitavské Fabrice se v poznávání 

živočichů umístil na 1. místě, 

v poznávání rostlin se umístil na 

2.-3. místě a v mineralogii, 

geologii a biologii člověka se 

umístil na 3. místě. Celkově se 

ve čtyřkolové soutěži (Životní 

prostředí, Mineralogie, geologie 

a biologie člověka, Poznávání 

živočichů, Poznávání rostlin) 

umístil na 3. místě. Kájovi 

děkujeme za skvělou 

reprezentaci školy. 

 

V soutěži „Věnuj mobil a vyhraj 

výlet pro svou třídu“ se nám 

nepodařilo obhájit loňské 

vítězství. Nicméně naši žáci se 

ve sběru telefonů umístili na 6. 

místě. To je ale z celkových 423 

zapojených škol z celé České 

republiky nádherný výsledek. 

Děkujeme i rodičům, kteří se 

s námi aktivně zapojili do sběru.  

 

V průběhu školního roku jsme  

aktivně využívali nové ICT 

vybavení z programu EU – 

peníze školám. Jak interaktivní 

tabule, tak  nové počítače a 

notebooky se staly standardní 

NAPSALI NÁM 
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součástí výuky. Fotografie byla 

pořízena ve 2. ročníku v jedné 

z hodin českého jazyka. 

 

Projekt, který jsme předkládali 

do 9. výzvy Revolvingového 

fondu Ministerstva životního 

prostředí, byl schválen ke 

grantové podpoře a naše škola 

získala 70 000 Kč na tvorbu 

školního arboreta. Práce na 

arboretu byly zahájeny v květnu 

a v červnu už bylo arboretum 

plné nových rostlin, keřů a 

stromů. V areálu arboreta bylo 

také vytvořeno ohniště se 

srubovými lavicemi a z peněz 

jsme také pořídili nové nářadí 

jako rýče, lopaty, hrábě, motyky 

a kolečko, abychom mohli 

v pracovních činnostech 

arboretum upravovat.  

Koncem školního roku nás ještě 

čeká návštěva dopravního 

hřiště, také besídka, na které 

žáci zazpívají anglické písničky, 

zahrají na flétny a předvedou 

nacvičenou pohádku. V arboretu 

zahájíme táborákem druhou noc 

ve škole během tohoto školního 

roku. Během této noci se 

rozloučíme s našimi páťáky, se 

kterými jsme se byli stejně jako 

minulý školní rok podívat na ZŠ 

Riegrova, kam budou 

přestupovat. Účastnili jsme se 

hodin matematiky a vlastivědy a 

žáci se seznámili se svými 

budoucími spolužáky. Školní rok 

uzavřeme výletem do Moravské 

Třebové, kde nás na zámku čeká 

alchymistická laboratoř. Školní 

výlet pro žáky bude stejně jako 

v loňském roce zdarma, protože 

bude hrazen ze sponzorského 

daru, který základní škola 

dostala od Honebního 

společenstva Svitavy. To naší 

škole věnovalo dar ve výši 5000 

Kč a tímto děkujeme. Na závěr 

mi dovolte dětem popřát krásné 

prázdniny a dospělým pěknou 

dovolenou.  

 

Více informací najdete na 

www.zsms-javornik.cz 

 

 

Mgr. Pavla Odstrčilová 

ředitelka ZŠ a MŠ Javorník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro v mateřské školce 

 

Po letošní dlouhé zimě jsme se 

všichni v mateřské škole moc 

těšili na příchod jara. Čekala nás 

totiž spousta krásných akcí.  

V březnu jsme již tradičně 

uspořádali velikonoční dílničku, 

při které díky šikovným 

ručičkám dětí a maminek 

vznikly moc pěkné velikonoční 

výtvory.   

 

Na začátku dubna jsme 

naplánovali zábavné poznávání 

obecní knihovny, kde se děti 

seznámily s chodem knihovny, 

plnily různé úkoly a soutěžily o 

nejkrásnější záložku.  

24. dubna se ve školce 

uskutečnila oslava Dne Země, 

která byla zaměřena na ekologii 

a ochranu životního prostředí. 

Poslední dubnový den se naše 

školka proměnila na 

„čarodějnickou školku“ plnou 

čar a kouzel.  

Následovalo sportovní 

dopoledne v Březině a opékání 

párků. 

Také jsme navštívili dopravní 

hřiště, kde se děti se 

seznamovaly s dopravními 

předpisy, dopravními značkami 

a s bezpečností provozu na 

veřejných komunikacích. 

 

V květnu jsme zase nachystali 

představení pro maminky a 

babičky k jejich svátku. Ve zcela 

zaplněné školce diváci sledovali 

úžasné výkony všech 

předškoláčků, které pobavily, 

rozesmály, dojaly…  Malí herci, 

http://www.zsms-javornik.cz/
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muzikanti a tanečníci se se 

svými rolemi odvážně a statečně 

poprali a velký potlesk si 

právem zasloužili. 

Dlouho budeme vzpomínat na 

vydařenou jarní výpravu do 

Mikulče, kde na nás čekala řada 

překvapení -  orientační závod 

obcí, zajímavé odměny za 

splněné úkoly, tradiční hledání 

pokladu, nákup v obchůdku a 

sportovní vyžití na dětském 

hřišti. 

K tradičním akcím v naší 

školičce patří oslava Dne dětí. I 

když pršelo, tak jsme si tuto 

krásnou oslavu nenechali ujít. 

Děti soutěžily ve třídě a všichni 

jsme se skvěle bavili. Každý 

potom dostal jako odměnu 

kornout „zdravého mlsání.“ 

A co nás ještě čeká? Všichni se 

těšíme na výlet do brněnské 

ZOO společně s rodiči.  

 

Na konci června nás čeká 

nocování ve školce a rozloučení 

s našimi milými předškoláky, na 

které budeme rádi vzpomínat. 

Přejeme jim ve škole hodně 

úspěchů a těšíme se na jejich 

návštěvy u nás ve školce.  

 

Za MŠ  

Zdena Rejmanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Děti z MŠ na návštěvě v Mikulči před obecním úřadem. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo slaví jubileum? 
 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku slaví tito naši občané: 

 

BOŽENA PEŇÁZOVÁ  70 LET 
MARIE POLÁKOVÁ  70 LET 

 

 

                   Na zdraví! 

JUBILANTI 

Oběma 
oslavenkyním 
přejeme pevné 
zdraví, radost ze 
života a stále dobrou 
náladu. 
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Aktuality 
 

Zateplení ZŠ Javorník 

 

12. června jsme obdrželi zprávu, 

že žádost o dotaci na zateplení 

budovy ZŠ byla schválena.  

 

Ministr životního prostředí 

Tomáš Chalupa podepsal dne 

10. 6. 2013 na základě 

doporučení 32. Řídicího výboru 

konaného dne 30. 5. 2013 

seznam schválených a 

zamítnutých žádostí v  

operačním programu Životní 

prostředí ze 44. výzvy. V rámci 

této výzvy jsou poskytovány 

dotace na zateplování veřejných 

budov. 

V současné době je vypsáno 

výběrové řízení na dodavatele 

díla. Otevírání obálek uchazečů 

bude 3.7.2013 v Pardubicích. 

Bližší informace o výběrovém 

řízení na dodavatele jsou na 

webových stránkách obce 

Javorník:  

 

www.obecjavornik.cz .  

 

V souladu s podmínkami výzvy 

SFŽP budou zateplením řešeny 

výměny oken a vnějších dveří 

v celé budově, zateplení 

obvodového pláště budovy a 

strop v prvním patře (podlaha 

půdy).

 

 

Připravované akce do konce r. 2013 

 

Komise pro mládež a ŽP po úspěšných dvou akcích (Kubb a Dětský den) připravuje letos ještě tyto akce: 

 

Sobota 3.8.  16:00  Skalní golf 

Sobota 7.9.  08:00  Volejbalový turnaj 

Sobota 21.9.  10:00  Cyklistika rodiče s dětmi 

Neděle 20.10.  14:00  Drakiáda 

Sobota 9.11.  16:30  Strašidýlkování 

Podle počasí    Sáňkařské závody 

 

Sobota  13.7.  08:30  Javornický pohár 2013 (turnaj v malé kopané)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE ZKRATCE 

Změna termínů v závislosti na počasí vyhrazena! 

http://www.obecjavornik.cz/
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Investice do rozvoje vzdělávání 
 

Barva pro třídění nápojových kartonů je oranžová 

 

Nápojové kartony jsou obaly na potraviny, které známe pod pojmem „tetrapak“. V České 
republice se dají bez problémů recyklovat od roku 2002. Z čeho se vlastně skládají a jak 
je správně vytřídit? 
 
V nápojových kartonech 
kupujeme džusy, mléko, víno, 
rajský protlak a další nápoje. 
Nápojové obaly patří mezi tzv. 
kombinované obaly, které jsou 
složeny z více materiálů. Ze 
sedmdesáti procent jsou tvořeny 
vysoce kvalitním papírem, který 
obalu dodává potřebnou tuhost, 
a dalšími vrstvami, jako jsou 
polyetylenové fólie, případně 
hliníkové fólie, které zajišťují 
nepropustnost obalu vůči 
kapalinám, plynům, 
mikroorganismům nebo UV 
záření.  
„Systém sběru nápojových 
kartonů si organizuje každé 
město či obec sama 
v návaznosti na další dotřídění. 
V některých městech a obcích 
mají systém sběru nastaven 
prostřednictvím pytlového 
svozu. Jinde se nápojové 
kartony sbírají do 
samostatných oranžových 
kontejnerů nebo častěji do 
kontejnerů s jiným tříděným 
odpadem (plastem nebo 
papírem), které jsou označeny 

speciální oranžovou 
samolepkou,“ říká Martin 
Lochovský, manažer pro 
druhotné suroviny společnosti 
EKO-KOM, a.s.  
Například v Pardubickém kraji 
tak mohou občané vhazovat 
nápojové kartony společně 
s plastem do žlutých kontejnerů. 
Ty jsou poté vyseparovány na 
dotřiďovacích linkách, kde se 
ručně vytřídí ze směsi plastů, 
samostatně se skladují a 
následně jsou v podobě 
slisovaných balíků dopravovány 
k finálnímu zpracování. 
Nápojové kartony představují 
velmi kvalitní surovinu a nabízí 
se hned několik možností jejich 
dalšího využití. „Vytříděné 
nápojové kartony putují 
většinou do papíren, kde jsou 
rozvlákněny. V rozvlákňovači 
jsou oddělena papírová vlákna 
od ostatních vrstev a dále se 
použijí k výrobě papíru či 
lepenky. Zbylý polyetylén a 
hliník se použije například jako 
palivo do cementáren nebo se 
zpracovává na další výrobky. 

Další možností recyklace je 
rozdrcení nápojových kartonů a 
jejich následné tepelné lisování 
na desky používané ve 
stavebnictví k využití 
podobnému jako u 
sádrokartonových desek nebo 
jako součást stavebních 
sendvičů,“ vysvětluje zpracování 
nápojových kartonů Martin 
Lochovský. 
A jak s kartony správně 
zacházet? Před vytříděním je 
lepší nápojový karton nejprve 
vypláchnout malým množstvím 
vody, aby v něm nezůstávaly 
zbytky potravin, a poté řádně 
sešlápnout (víčka lze na obalu 
ponechat). Vytříděné kartony je 
pak možné bez obav odložit do 
kontejnerů označených 
oranžovou samolepkou, 
případně do speciálních pytlů, 
podle toho, jaký systém sběru 
vaše obec využívá. 
Nezapomeňte, „REDUCE, 
REUSE, RECYCLE“ není 
jenom heslo! 

 
Petra Smuts, RRA PK

 
 

Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a 

odpadového hospodářství“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0156), který získal podporu z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách 

www.rrapk.cz. 
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