Zelená, zelená travička,
sešla studená rosička,
jarní slunko zlatou nití
vyšívá na lukách kvítí,
housátka se v trávě svítí
jako zlatá klubíčka.

Veselé Velikonoce !

Ve středu 2. března 2016 v 17,00 hodin se bude konat 9. zasedání
zastupitelstva obce Bartošovice s následujícím programem:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
4. Rozbory hospodaření k 31.12.2015
5. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2015
6. Rozpočtové opatření č.1/2016
7. Investiční akce v roce 2016
8. Prodeje pozemků
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Pod tímto názvem se letos uskutečnil v naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Celkem 24 předškoláčci přicházeli v doprovodu svých rodičů v úterý 9.
února 2016 do školy plní očekávání a možná i obav. Nejprve na ně čekali
žáci pátého ročníku, kteří jim dali vizitku – perníkové srdíčko z papíru, na
něž si školkáčci napsali své jméno. Pak museli poskládat z krabic
perníkovou chaloupku. Většina to nakonec dobře zvládla a tím si děti
otevřely cestu do pohádek a získaly
kartu s perníkovou chaloupkou, do
které měly postupně získat pět
pohádkových razítek z jednotlivých
pohádek. V perníkové chaloupce si
děti malovaly pomocníky, Mařenku
nebo Jeníčka, kteří jim pak mohli
trochu pomáhat při plnění dalších
úkolů. U Karkulky řekly nějakou
pěknou básničku nebo písničku a
poskládaly podle obrázkové osnovy,
jak putovala Karkulka lesem
k babičce a jak to s ní nakonec všechno dopadlo. Děti pokračovaly k další
paní učitelce, která měla připraveny na interaktivní tabuli geometrické

obrazce různých barev. Děti je postupně správně určovaly a tím odkrývaly
jednotlivá políčka, pod nimiž byl ukrytý obrázek z pohádky O Budulínkovi.
Tuhle pohádku některé děti neznaly. S dědečkem vytahovaly děti velikou
řepu, počítaly dědovy pomocníky a nakonec postavily velikou věž
z kostek. Zbývala ještě pohádka O Koblížkovi, kde se ptala paní učitelka
na zvířátka, která v této pohádce vystupují, pak také chtěla poskládat
puzzle z pohádky, zavázat tkaničku, opsat písmenka a doplnit, co
Koblížkovi chybí. Rodiče měli možnost doprovázet své děti na jednotlivých
stanovištích nebo se občerstvit kávou a zákuskem. Pro děti bylo rovněž
připraveno malé pohoštění. Na průběh zápisu se přijela podívat také
školní inspektorka Irena Křiváková, která si dělala průběžně poznámky ve
třídách a potom zodpověděla její další otázky paní ředitelka Žana
Mahďáková. Po splnění všech úkolů dostaly děti pamětní listy, desatero
pro prvňáka, pohádku k vystřižení a sovičku s pastelkami a omalovánkou
od SRPŠ. Všem dětem byl dán úkol, aby vyhlížely dopis, ve kterém jim
přijde zpráva, zda jdou v září do školy. Většina dětí byla samozřejmě u
zápisu velmi šikovná a podívat se na ně přišly i paní učitelky ze školky.
Seznam budoucích prvňáčků bude pravděpodobně obsahovat 20 jmen
dětí, které jsou připraveny plně zvládat nároky základní školy. Doufáme,
že pro ně bude naše škola bezpečným místem plným pohody, nových
informací, kamarádů
i zábavy.
Jitka Buchlovská

Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku
1 029.881,- Kč. Za to Vám všem velice děkujeme. Nad miliónovou hranicí
se Charita Odry pohybovala naposledy před čtyřmi roky, než došlo
k předání části kolednického území nově vzniklé Charitě Nový Jičín.
V únoru 2016 vznikla také na opačné straně kolednického území Charity
Odry nová Charita sv. Martina, proto opět dojde k novému přerozdělení

kolednického území. Charita sv. Martina naváže na činnost naší půjčovny
kompenzačních pomůcek ve Světlé u Bruntálu a nabídne také další
služby potřebné na Bruntálsku.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás
naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co nejlépe
dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku
prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme
s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové
sbírky 2016 za Charitu Odry podle jednotlivých obcí a místních částí:

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí

5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2016:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora vzniku nové služby
2. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
3. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://odry.charita.cz

Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste jistě narazili na
různé informační tabule a cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat
přehled těch nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule s velkým státním znakem
bývá umístěna na vybraných, více frekventovaných místech při hranici
CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň, protože
tato jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného území
evropské soustavy Natura 2000. V Poodří je to jednoduché, neboť platí,
že území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato cedulka na
stejném označníku, jako tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak byla uvnitř ní
vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která mají specifické
ochranné podmínky. Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme v Poodří jen jednu (NPR
Polanská niva), jde o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což
naznačuje slovo „národní“ (podobně existují v památkové péči národní
kulturní památky). Je to jediný typ území, kde je přímo ze zákona o
ochraně přírody a krajiny omezen pěší pohyb návštěvníků pouze na cesty
vyznačené orgánem ochrany přírody. Označuje ji tabule s velkým státním
znakem, cedulka s kategorií a názvem území a pruhové značení (viz
dále).

Přírodní rezervace a přírodní památky –
rozdíly mezi nimi nejsou podstatné, přírodní
památky bývají častěji geologického nebo
geomorfologického charakteru. V Poodří je jich
celkem osm a jejich hranice poznáme podle
cedule s malým státním znakem a cedulkou
označující kategorii chráněného území. Tabule
nalezneme především poblíž komunikací,
hranice jsou však vyznačeny po celém obvodu
území tzv. pruhovým značením. To bývá
většinou na stromech – dva vodorovné červené
pruhy. Jeden z pruhů však není po celém
obvodu kmene, spodní je jen na polovině. Platí,
že pokud vidíme dva pruhy, jsme mimo
chráněné území a pokud jeden, jsme uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, jsou tabule, které označují
jednotlivé památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už
něco pamatují a podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“, v Poodří ale potkáme mnoho
různých informačních panelů, které seznamují pěší i cyklisty s přírodou i
historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou se vrátíme
příště.
A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se státním
znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda a člověk
v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „vstupujete do přírodně
zvlášť cenného území, chovejte se proto citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi
zbytečné uvádět konkrétně, co je slovem nepoškozovat míněno – ti slušní
vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli všichni příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Včelařská organizace Bartošovice na Moravě sdružuje včelaře obcí
Bartošovice, včetně místní části Hukovice, Nové Horky a Kunína.
Registrovaných včelařů je celkem 28, z toho v Bartošovicích 10,
Hukovicích 4, Kuníně 12 a v Nové Horce 2 včelaři. Včelařské schůze se

konají 2 - 3 krát v roce. V průběhu roku se výbor ZO schází nepravidelně
na aktuálních schůzkách.
Poslední výroční schůze se za účasti předsedy OV ČSV a paní starostky
Bartošovic uskutečnila 6. února 2016. Hodnotil se uplynulý včelařský rok,
zdravotní stavy včelstev a také aktuální dění v republikovém výboru ČSV.
Uplynulý rok 2015 nebyl pro včelaře z Bartošovic příznivý. Zaznamenán
byl vysoký úhyn včelstev na nemoc zvanou
varroáza (kleštík indický), ale nutno dodat,
že i mnoho jiných, pro včelstva nepříznivých
faktorů, zde sehrálo svou roli (počasí,
bezesnůškové období). Včelařský rok 2015
se prolíná s rokem 2014. Stavy včelstev pro
rok 2015 se nahlašují k 1. 9. 2014. Již na podzim roku 2014 byl zjištěn
velký úhyn včelstev a k 1. 5. 2015 byl stav kritický. V Bartošovicích z
původně nahlášeného stavu 104 včelstev, zůstalo přes aktivní rozšíření
počtu
včelstev 50, pro opylovací sezonu 2016.
Včelaři jsou neustále informováni o právech a povinnostech včelaře.
Musím však konstatovat, že spíše jen o povinnostech chovatelů
včel, jejich ochranou, dodržování zásad hygieny v chovech, dodržováním
způsobu a termínu léčení, veterinárních opatření a nařízení a spolupráci
se Státní veterinární správou. Mezi práva včelařů patří náhrada za
nevhodná agrochemická opatření, zcizení úlů, atd. Rovněž musí včelař
provádět monitoring na varroázu, na pohyb a výskyt rojů a cizích včelstev.
Všude okolo nás se vyskytuje včelí mor. Jedny z nejvíce postižených krajů
je kraj Zlínský a Moravskoslezský, včetně okresu Nový Jičín. Z těchto a
mnoha jiných důvodů jsou včelaři povinni poskytovat každoročně vzorky
ze svých včelstev na zjišťování jejich zdravotního stavu. Jsme rádi, že
včelaření a včelařská problematika se dostává do podvědomí občanů díky
místním včelařům i nově vzniklému kroužku mladých včelaříků. Naše
včelařská organizace je nakloněna a vstřícná k začínajícím včelařům i
veřejnosti v oblasti poskytování informací a administrativy. Včelaření je
jediný chovatelský obor, který přírodě dává více, než z ní odebírá. Vždyť
včely mají pro přírodu daleko větší význam než pro samotného včelaře.
Závěrem mi dovolte trochu statistických údajů: pro sezonu 2015 bylo
včelaři nahlášeno 263 včelstev. Celkové ztráty v roce 2015 byly 62,84 %.
V současnosti je pro rok 2016 nahlášeno 171 včelstev, z toho 50 v
Bartošovicích a 39 v Hukovicích. V Kuníně zůstalo v roce 2015 17
včelstev, pro rok 2016 je nahlášeno 71.

Pro zajímavost, průměrný počet včelstev v ČR je 6,3 na km2. Bartošovice
mají rozlohu 12,93 km2 a Hukovice 11,21 km2.
za ZO ČSV Bartošovice
Miroslav Kubový, jednatel sdružení

Vzhledem k opakujícím se dotazům na úhradu poplatku za odvoz, třídění
a likvidaci komunálního odpadu v roce 2016, i přesto, že lednové
zpravodaje, kde byla problematice odpadového hospodářství věnována
pozornost, byly doručeny do všech domácností, sdělujeme:
Zastupitelstvo obce rozhodlo poplatek na rok 2016 nevybírat za
předpokladu, že do pololetí roku 2016 dojde k navýšení tříděného
odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu.
V případě, že tato skutečnost nenastane, bude poplatek v II. polovině
roku stanoven obecně závaznou vyhláškou. Je tedy na každém
z nás, jak se k celé situaci postavíme a jak ji budeme řešit.
Dalším opatřením, které by mělo vést ke snížení nákladů na likvidaci
komunálního odpadu je revize počtu popelnic, přidělených k jednotlivým
nemovitostem. Svozová firma fakturuje obci za výsyp popelnice a vyveze
každou popelnici, byť je naplněna jen zčásti.Počet popelnic na rodinný
dům, s ohledem na počet trvale přihlášených občanů, stanoví
zastupitelstvo obce.
V měsíci únoru dodala do obce firma AVE komunální odpady a.s. na
základě požadavku obce, 8 kontejnerů (1 100 l ) na papír, které byly
rozmístěny na jednotlivá sběrná místa.
Dále připomínáme, že v letošním roce bude sběrný dvůr otevřen od
dubna, kromě každé poslední soboty v měsíci od 9,00 do 11,00 hodin,
také každý pátek od 8,00 do 12,00 hodin, to znamená v měsíci dubnu
bude otevřeno:
v pátek 1.dubna, 8. dubna, 15. dubna, 22. dubna a 29.dubna od 8,00
do 12,00 hodin
poslední sobotu 30.4. 2016 od 9,00 do 11,00 hodin.
Žádáme občany, kteří mají možnost odvézt odpad na sběrný dvůr
v pátek, aby této možnosti využili a „ulevili“ tak sobotnímu termínu.

PLASTY

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici
zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren vhazujeme v menších kusech,ve větším množství je
odběr možný na sběrném dvoře.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR

patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě
papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
správně
zbavit.

ANO

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky
sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!

NE

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!

SKLO

vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou
k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného,
čiré do bílého. Pokud je k dispozivi kontejner na sklo jen jeden, pak do něj
dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit ! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.

ANO

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

NÁPOJOVÝ KARTÓN

známý jako krabice na mléko nebo víno
se v naši obci sbírá prostřednictvím pytlového sběru. Oranžové pytle jsou
k dispozici v prodejnách potravin.

ANO

do oranžových pytlů vhazujte krabice od džusů, vína, mléka a
mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pytle řádně
sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin.

sobota 5.března – kulturní dům Hukovice, 17,00 hodin,
V rámci oslavy svátku žen je připraven doprovodný program
INSPIRACE PRO SVATEBNÍ DEN – ukázka svatebních
a společenských šatů, slavnostního stolování, květinových vazeb.
K tanci a poslechu zahraje dámská cimbálová muzika Radhošť
Občerstvení zajištěno, vstupné 50,- Kč
Doprovodný program zajišťuje:
Svatební salón Marry Me Nový Jičín
Květinové Klenoty Kunín
Boutigue Diamond Natali Nový Jičín

Římskokatolická farnost Bartošovice zve občany na bohoslužby
24. března - ZELENÝ ČTVRTEK
Bartošovice 17,00 hodin - mše svatá
25. března - VELKÝ PÁTEK
Bartošovice 17,00 hodin – velkopáteční obřady
26. března – BÍLÁ SOBOTA
Bartošovice 18,00 hodin
27. března – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Bartošovice 9,30 hodin – mše svatá
28. března – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Bartošovice 9,30 hodin – mše svatá
Komunitní škola Bartošovice pořádá

Kurz je rozdělený do dvou lekcí. Na první lekci si
můžete vyrobit misku, tácek, tužkovník – vše, co vás
napadne a zvládnete. Na druhé lekci budete své
výrobky glazurovat.
Lekce budou probíhat vždy v úterý večer od 18.30 do
21.15 hod. v KERAMICKÉ DÍLNĚ na zámku.
Termíny, ze kterých si můžete vybrat: 1.3., 8.3., 15.3., 22.3. .
Cena celého minikurzu ( 2 lekce ) : 400 Kč
Lektorka kurzu: Lucie Halmová ( poskytne podrobnější informace ).

I v letošním roce připravujeme obecní
kolo
koštování
pálenek v kategoriích jabkovice, slivovice a hruškovice. Zájemci o účast
v soutěži mohou své vzorky (0,3l ) dodat na obecní úřad v termínu do 11.
dubna 2016. Vzorky prosíme řádně označit druhem pálenky, % alkoholu
a jménem.
Obecní kolo koštování proběhne v sobotu 23. dubna 2016 na zámku
v Bartošovicích s doprovodným programem. K tanci i poslechu zahraje
duo ADAMIS.

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do regionálního kola, které se
bude konat 14. května 2016 na zámku v Bartošovicích v rámci akce
„Otvírání Poodří a Pooderské koštování“.

Klub seniorů Bartošovice připravuje na den
21. května 2016 jednodenní zájezd,
návštěva
muzea
STARÁ
POŠTA
–
Kovalovice – Rousínov s průvodcem, se
zaměřením na historickou Napoleonovu
BITVU
u
SLAVKOVA.
V odpoledních
hodinách zastavení ve vinném sklepě
v Pohořelicích.
Cena zájezdu se bude odvíjet od počtu účastníků, záloha při přihlášení
činí 500,- Kč pro členy klubu, 800,- Kč pro ostatní zájemce.
V ceně zájezdu: Doprava, vstupné, posezení ve vinném sklepě.
Přihlášky u Anny Halmové na tel. 724 846 662 do 23. 4. 2016 na
členské schůzi klubu seniorů.

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum
paní Marie Bednáriková
pan Ján Glomb
pan Jaroslav Jahoda
pan Jan Stolarik
paní Soňa Lukášová
paní Emília Trčková
paní Anna Pupáková
paní Annemarie Salaniková
paní Jarmila Horná
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a životního elánu !

Rozloučili jsme se s
panem Vlastimilem Perůtkou
panem Vladislavem Neuwirthem

je samostatnou přílohou tohoto zpravodaje.

Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje sběr použitého
ošacení :
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
 Nábytek
 Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 23. března 2016 v době od 7,00 do 17,00 hodin a
24. března 2016 v době od 7,00 do 15,00 hodin
v Kulturním domě v Hukovicích a na obecním úřadě v Bartošovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Drůbežárna Bartošovice oznamuje, že ve dnech od
8. března do 22. března 2016 v době od 7,30 do
9,00 hodin, včetně sobot a nedělí, bude probíhat
prodej slepic a kohoutů.
Kohouti – 70 Kč/ks, slepice 60 Kč/ks.

Vážení spotřebitelé,
společnost Severočeské doly a.s. si Vás dovoluje informovat o
akci “Finanční podpora od SD“, která byla spuštěna 1. 1. 2016.
Každému spotřebiteli bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016 2017 vymění svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel splňující
parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s
předepsaným palivem hnědé uhlí a současně zakoupí v jednom z
oceněných uhelných skladů v rámci Kategorizace US ( seznam
naleznete na webových stránkách www.sdas.cz) produkt Severočeských
dolů a.s. – tj. bílinské hnědé uhlí v druhu kostka, ořech 1 nebo ořech 2, a
to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 3 tuny, bude poskytnuta
finanční podpora ve výši 3 000,- Kč.
Druhá část odměny, tedy další 3 000,- Kč, bude poskytnuta tomu
spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět
jednorázově min. 3 tuny bílinské tříděné uhlí v jednom z oceněných
uhelných skladů.
Počínaje rokem 2014 je v ČR zakázán prodej kotlů 1. a 2. emisní třídy
spalujících fosilní paliva. Od 1. 9. 2022 je v ČR zakázáno výše uvedené
kotle 1. a 2. emisní třídy provozovat. V roce 2018 (od 1.1.2018) je
vyhlášen zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy. Jedná se o kotle spalující
převážně hnědé uhlí.
Podmínky projektu Finanční podpora od SD vám poskytneme u nás na
skladě nebo je naleznete na webových stránkách společnosti
Severočeské doly (http://www.sdas.cz)
Aktuální informace ohledně hnědého uhlí ořech 2 z produkce SD
Bílina
Zájem o tento druh paliva je enormní,
je totiž vhodné do řady
ekologických automatických kotlů, na které lidé poslední roky dostávají
tzv. „kotlíkové dotace.“ Nedostatek uhlí se nejvíce projevil na podzim
2015 a trvá víceméně stále.
Jelikož má mnoho dalších domácností v plánu využít kotlíkových dotací,
lze předpokládat, že se bude situace letos opakovat.
Tímto bychom chtěli všem spotřebitelům doporučit, aby si, pokud možno,
uhlí zakoupili už na jaře nebo v létě. V tomto období je totiž poptávka nižší
a je snazší dostat zboží k zákazníkům bez dlouhé čekací lhůty.

Výhodou námi nabízeného uhlí je, že je skladováno v zastřešené hale,
takže nepodléhá různým povětrnostním vlivům jako déšť nebo sníh, což
se mimo jiné projeví i na váze zboží.
Nabízíme:
 huo2 Bílina (úpravna Ledvice) - o aktuální ceně se informujte na
níže uvedeném tel. čísle
 možnost složení pásem přímo do sklepa
 prodej pytlovaného uhlí
Dále bychom chtěli upřesnit, že hnědé uhlí ořech 2 prodáváme pouze
bílinské nízkosirnaté uhlí a nemícháme jej s jinými méně kvalitními druhy
za účelem dosažení nižší ceny.
Objednávejte na tel. čísle: 737 089 812 nebo na e-mailu:
sucheuhli@email.cz
Dřevo-uhlí J+S s.r.o.
Jerlochovice 120
tel.: 605 787 081
e-mai: sucheuhli@email.cz

Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás ročně
odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo
ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to
ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo
určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého
obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně
dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016
ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který
tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek
evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci
takového množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům
hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně
se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl
odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že
by se to mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním
systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000 tun starých
spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že
především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší
planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
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