ÚVODNÍK
JE JARO
Jaro plné vůní, barev, dobré nálady. Probouzející se příroda a svěží zeleň nám dodává energii ztracenou
během nekonečné zimy. Něžné sněženky a bledulky pomalu ustupují narciskám a tulipánům a jaro si
polehoučku obléká stále pestřejší háv. Sice ještě chvilku potrvá, než se ukáže v celé své kráse, ale sílící
sluneční paprsky dávají tušit, že jemné květy ovocných stromů brzy potěší naše zimou unavené oči.
Těšíme se. Jenže kde se bere ta vtíravá neodbytná myšlenka, kterou se snažíme zahnat, myšlenka na
velký jarní úklid?! Vážení občané, prostě nás to nemine, ale když se zapojíme všichni, každý dle svých
možností a sil, tak to půjde jako po másle. A odměna? Kromě dobrého pocitu – čistá a upravená obec.
Martina Svobodová

NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV
Na zasedání dne 25. 11. 2015 byla schválena zpráva o uplatňování územního plánu Hrdějovic a jeho
změn. Na územním plánu se dále pracuje. Dále byl zveřejněn záměr na pronájem hrnčírny, protože
současný nájemce nechtěl smlouvu prodloužit. Zastupitelstvo též schválilo „ vyhlášku o odpadech“ –
změny v třídění jste asi zaznamenali všichni.
Další zasedání dne 16. 12. 2015 vůbec nepřispělo k pohodě času vánočního. Naopak. Při dlouhé a dle
mého názoru neplodné diskusi o pronájmu výrobní haly hrnčírny pan starosta vyhodnotil situaci jako
neúnosnou a tak se vzdal funkce starosty a ze zasedání odešel. Jediným výsledkem diskuse bylo svolání
pracovní schůzky, která proběhla v průběhu vánočního volna. Tam došlo k určité shodě a byla vytvořena
pracovní skupina, která poté posuzovala podnikatelské záměry jednotlivých zájemců. Zasedání pak
probíhalo již standardně pod vedením p. Rehanslové - krom jiného byl schválen rozpočet obce na rok
2016, schválil se protipovodňový plán, ceny kalkulace vodného a stočného. Také zastupitelé schválili
žádosti o dotace – na Rekonstrukci veřejného osvětlení 180.000,- Kč, na Obnovu sakrálních staveb
30.000,- Kč.
Další žádosti byly podány – tak doufejme, že nám přijde 100% kladných odpovědí.
Zastupitelstvo dne 6. 1. 2016 zvolilo starostou J. Krupičku. Toto zastupitelstvo ustanovilo již výše
zmiňovanou pracovní skupinu pro hrnčírnu.
Dne 27. 1. 2016 bylo schváleno zpracování projektové dokumentace na požární zbojnici, pronájem
hrnčírny p. Malenovi. Ten hrnčírnu převzal a od 1. 3. 2016 byl obnoven provoz. Zastupitelstvo

souhlasilo s výsledkem inventury. Zastupitelé dostali informace o projektu Pošta partner – provozování
pošty formou franšíz - o této záležitosti se bude jednat později dle vývoje situace.
Zastupitelstvo 17. 2.2016 se mimo jiné zabývalo využitím nových forem „zviditelnění“ tělocvičny. Dále
p. Krupička informoval o písemné rezignaci p. Matznera na funkci předsedy kontrolního výboru. Proto
došlo na volbu nového předsedy a tím byl zvolen p. Netočný.
Zastupitelstvo dne 30. 3. 2016 schválilo zadávací dokumentaci pro „Opravu místní komunikace části
ulice Těšínská“ (jedná se o část od kolejí směrem k obchodu) a ustanovilo hodnotící komisi. Dále byl
vybrán dodavatel na projektovou dokumentaci na výstavbu sběrného dvora. Zastupitelstvo dále
schválilo ceny povolenek pro lov ryb. Znovu se otevřela diskuse ohledně finančního zatížení tělocvičny
pro naši obec. Dle mého názoru si bohužel obec nese těžké břímě do budoucna.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE
1) Akce, které nás v následujícím období čekají:
- oprava chodníku Hlubocká - rozpočtový náklad 1,1 mil. Kč, vše bude hrazeno z rozpočtu obce (v
současné době se neposkytují dotace na tento typ oprav)
- oprava místní komunikace části ulice Těšínská (část od žel. přejezdu směrem k prodejně potravin)
- s realizací uvažujeme během léta - doba trvání max. 30 dní - rozpočtový náklad 1,9 mil. Kč
z toho 50% = dotace z MMR
- oprava a výměna veř. osvětlení - celkem za 360 tis. Kč z toho dotace 180 tis. Kč
- oprava sakrálních staveb (kaplička sv. Rocha, kamenné kříže) - dotace 30 tis. Kč
- výměna oken v kapli Panny Marie Lurdské - dotace 73 tis. Kč
- drobné opravy chodníků – nájezdy pro kočárky, nerovnosti apod.
- výměna označení ulic
- jsou zadány projektové práce na hasičskou zbrojnici a sběrný dvůr (v areálu hrnčírny)
(Pozn. rozpočtový náklad není skutečná cena - ta by měla být nižší po výběrových řízeních.)
Všechny plánované akce obec bez problémů finančně pokryje - příjem daní od státu je uspokojivý a
obec šetří (pro srovnání stav účtu k 31. 12. 2014 byl 9.852 tis. Kč, k 31. 3. 2016 je stav účtu
16.965 tis. Kč).
2) A další zajímavé věci, které obec řeší nebo připravuje:
- zabýváme se protipovodňovými opatřeními
- hledáme řešení pro bezpečné přecházení na návsi a v Luční ulici
- poptáváme zadání zpracování studie na urbanistické řešení návsi (problém s parkováním)
3) Opět se musím vrátit k úklidu a pořádku v okolí našich domů. Jistě jste zaznamenali, že obcí putují
oranžové kontejnery na odpad ze zahrádek. Na základě připomínky bude před víkendem umístění
kontejnerů zveřejněno na webových stránkách obce. Oranžové kontejnery jsou určeny pouze na
bioodpad (je to na nich uvedeno) a ne na koberce, papírové krabice a další smíšený komunální odpad.
Bohužel někteří z místních občanů si to neuvědomují. Takže důrazně žádáme, abyste to respektovali,
a zároveň prosíme všechny, kteří uvidí odkládat jiný odpad, aby dotyčného upozornili nebo ohlásili
jeho „nekalou činnost“ na obci. Pokud by se totiž mělo stát pravidlem, že vidím kontejner – vyhodím
cokoli, bude obec nucena vrátit se k tomu, že kontejnery budou přístupné pouze v hodinách
otevřeného sběrného dvora.
4) Na základě dotazu jednoho z občanů jen připomínám, obec nezajišťuje likvidaci stavebního odpadu,
neboť nespadá do kategorie likvidace odpadů, kterou má obec povinnost zajistit.
5) Na základě podnětu Správy železniční dopravní cesty (dále SŽDC) proběhlo místní šetření v okolí
kolejí. SŽDC upozorňovala na nepořádek, který tam panuje a žádá všechny občany, kterých se to
týká, aby místo uklidili.
6) Dalším stálým tématem je parkování v obci. V zimě je třeba odklízet sníh, pokud nám nějaký
napadne, na jaře se ulice čistí a zase nám ta auta zaparkovaná na nevhodných místech překáží…
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7) V nejbližší době se objeví nový kontejner na oděvy od firmy Diakonie Broumov na rohu Okružní a
Dlouhé. Více informací o sběru se dočtete v další části zpravodaje.
8) Pro ty z vás, kteří chtějí využít nějaký z prostorů tělocvičny, jen připomínám kontakt na správce
Mgr. Miroslav Truhlář, e-mail: telocvicna@hrdejovice-opatovice.cz, tel.: 776 700 989,
www.sportovnihala-hrdejovice.cz.
Pokud potřebujete nějaké informace z obecního úřadu, volejte 387220648, napište nám e-mail
(obec@hrdejovice-opatovice.cz.), navštivte http://www.hrdejovice-opatovice.cz/.

AKCE
Pojďme se sejít u některé z akcí, které na nás čekají.
30. 04. 2016
05. 06. 2016
13. 08. 2016
28. 08. 2016
17. 09. 2016

Pálení čarodějnic
pořádá OÚ, ZŠ, SDH
Dětský den
pořádá OÚ ve spolupráci se ZŠ, MŠ a SDH
Hasičská soutěž O pohár starosty obce Hrdějovice
pořádá SDH
Pouť
pořádá OÚ
Dětský cyklozávod
pořádá OÚ ve spolupráci s CYKLO OLYMPIA
za vedení obce Martina Svobodová

SLOVO STAROSTY
Tělocvična.
Zde bych rád uvedl některé skutečnosti, neboť na posledním zastupitelstvu proběhla na toto téma
diskuze:
- tělocvična stála cca 40 mil. Kč a vše bylo hrazeno z rozpočtu obce.
- tělocvična je zbytečně svojí velikostí předimenzovaná a velkou chybou bylo, že se výstavba
zahájila bez závazného příslibu dotace.
- její využití je pouze v období od 1. září do 30. června a v tomto období je předpokládané využití
na 49,7% - pro ilustraci uvádím využití v jednotlivých obdobích
- 01.09.2015 – 31.12.2015
51,8% dle skutečnosti
- 01.01.2016 – 03.04.2016
61,5% dle skutečnosti
- 04.04.2016 – 30.06.2016
34.3% dle naplánované obsazenosti
- stále máme z rozpočtu výdaje na tělocvičnu (dovybavení např. časomíra a platby za zřízení
věcných břemen) a ještě nějaké výdaje budou
- tělocvična negeneruje zisk (dle posledních údajů jsou náklady a výnosy téměř totožné) tzn., že
není možné tvořit finanční rezervu na další vybavení a opravy
- z tělocvičny je vyloženě komerční záležitost - mimo základní školy se zásadně upřednostňují
dlouhodobé kontrakty.
Závěrem jen chci uvést, že případné opravy (a ty jednou přijdou) budou hrazeny jen a jen z rozpočtu
obce. Takže zastupitelstvo bude rozhodovat, jestli zafinancuje opravu v tělocvičně, nebo něco jiného
(např. chodníky, kanalizaci atd). Nechci předjímat, že se to může stát i nám, ale vím, že některé obce se
dostaly do finančních problémů kvůli nějaké investici (a mělo na ni třeba i dotace), ale pak její údržbu
a opravy prostě neufinancovalo.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V měsíci březnu proběhl zápis do mateřské školy.
Žádost o přijetí podalo 16 dětí, bylo přijato 14 dětí.
Do základní školy odchází 14 předškoláků.
Obě oddělení byla pro školní rok 2016-2017 naplněna
do počtu 28 dětí. To znamená, že v mateřské škole je kapacita
naplněna, nejsou žádná volná místa. Je mi líto, že jsem nemohla
vyhovět všem žadatelům, vzhledem ke kapacitě školy.
Doufáme, že rodiče budou spokojeni se službami mateřské
školy, a že se bude dětem v mateřské škole líbit.

Akce, které připravujeme:
Do konce tohoto školního roku máme připraveny pro děti tyto akce:
- divadelní představení
- besídka ke Dni matek: 5.5.
- víkendový pobyt rodičů s předškolními dětmi na Lipně
- zábavné dopoledne s Maxou – u příležitosti Dne dětí
- výlet spojený s návštěvou divadélka
- 11. Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice
- slavnostní rozloučení s předškoláky – grilování, noc v mateřské škole
- výměna dětí – předškoláci stráví jedno dopoledne v základní škole a děti z 1. třídy ZŠ se vrátí na jedno
dopoledne do mateřské školy
Uzavření mateřské školy o prázdninách:
Mateřská škola bude uzavřena od 11.7. do 21.8.2016.
Přejeme všem dětem zdárné ukončení školního roku
a těšíme se na shledanou po prázdninách.
Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice
Marie Hofbauerová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Krátké jarní zpravodajství z hrdějovické školy.
Zápis nanečisto. Vždy před zápisem do 1. třídy probíhá u nás ve škole odpoledne pro budoucí prvňáčky
pod názvem Zápis nanečisto. Letos se naše škola změnila v chaloupku z pohádky O pejskovi a kočičce.
Budoucí prvňáčky spolu s jejich rodiči čekala procházka příhodami známé pohádkové zvířecí dvojice.
A tak s pejskem o kočičkou myli podlahu, věšeli prádlo, sportovali, pomáhali s noční košilkou a
samozřejmě vařili dort, který na závěr své cesty mohli i ochutnat. Přišly se k nám podívat nejen děti
z Hrdějovic, ale i z Budějovic, Hosína a Hluboké nad Vltavou. A protože k pohádkám patří dárky, naši
malí návštěvníci neodcházeli s prázdnou. Všech 24 budoucích prvňáčků shodně tvrdilo, že už se do
školy moc těší.
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Hrdějovický Vavřínek je recitační přehlídka recitátorů z „malých“ škol. Koná se pravidelně v únoru a
účast bývá opravdu hojná. Na té letošní vystoupilo více než 50 šikovných recitátorů ze sedmi škol
v našem okolí. Odborná porota pod vedení pana Martina Hrušky, herce a našeho dlouholetého porotce,
jen velmi těžko vybírala nejlepší výkony. Všichni přednášející byli Vavřínkem odměněni tradičním
skleněným lístkem – symbolem naší přehlídky a o přestávce i výborným Vavřínkovým dortem. Barevné
skleněné lístky pro nás jako každý rok vyrobil pan Effmert ve své sklářské huti. O přestávce nechyběla
beseda s hostem, kterým byl letos spisovatel Miroslav Boček. Ten odměnil i absolutně nejlepší výkon
Cenou hosta. Letos ji zaslouženě získala Barbora Jordanova ze 3. třídy naší školy.
Víte, že díky nám začalo jaro? I letos jsme si ve škole vyrobili zlou babiznu Moranu představující
zimu a vynesli ji za ves, aby uvolnila místo nadcházejícímu jaru. Na návsi 1. a 2. třída předvedla loučení
se zimou. Někdo zpíval, jiný recitoval, dokonce se i tančilo. Pak konečně vzplál oheň a s ním zmizela
zlá Morana. Následovalo hraní jarních her. Naše dobrá nálada probudila sluníčko a tak jsme si mohli
jarní hraní i o něco prodloužit. Počkali jsme, až oheň dohoří, a popel pustili po vodě hrdějovického
potoka. Zpátky do vsi jsme si pak donesli „létečko“(vrbový proutek) jako symbol jara, který jsme si
zasadili na naší školní zahradě.
Velikonoční tvoření proběhlo v úterý před Velikonocemi. Několik ochotných rodičů přišlo k nám do
školy, aby nás učili děti plést pomlázky, barvit vajíčka, vyrábět velikonoční dekorace a přáníčka.
„Překvapil“ nás jako každoročně i velikonoční zajíček svou nadílkou. Najít drobné sladkosti schované
na školní zahradě sice dalo nějakou práci, ale stálo to za to☺.
Noc ve škole strávili žáci druhé třídy. Ve spolupráci s paní Tůmovou, knihovnicí obecní knihovny, se
2. třída zapojila do tradiční celostátní akce, která má za cíl podporovat u dětí zájem o knihy a četbu jako
takovou s názvem Noc s Andersenem. Děti navštívily obecní knihovnu, kde prožily příjemné chvíle se
společnou četbou. Setkání s knihami pak pokračovalo přespáním ve škole a pohádkami „na dobrou noc“.
Pochvalu zaslouží všichni naši žáci, kteří reprezentují školu na různých soutěžích. Nejúspěšnější bylo
dívčí družstvo na pěvecké soutěži - Štěpánka Matoušová, Petra Klepalová, Kateřina Bícová, Barbora
Jordanova a Sofie Kubová- všechny naše „zpěvačky“ jsou držitelkami ceny BORECKÝ HLÁSEK.
Znalosti z českého jazyka dokázaly v soutěži Mlýnek v Mladém Pavla Hazuková (1. místo), Markéta
Kunová (3. místo) a Nela Janáková (4. místo).
A co nás ještě čeká?
Na květen plánujeme týdenní projekt Spolu a bezpečně. Setkáme se na besedách s příslušníky Policie
ČR, Hasiči, lékařem ze záchranky. Dozvíme se, jak správně a bezpečně jezdit na kole, jak se chovat
k volně pobíhajícím psům, jak pomoci zraněnému. Zároveň se v rámci tohoto týdne chystáme na
společný výstup rodičů, žáků i učitelů na Kleť(21. 5. 2016). 3. a 4.třída pojede na školu v přírodě,
tentokrát na chatu Mládí na Zadově. Ostatní třídy si užijí jednodenní výlety. Školní rok letos skončí 30.
června 2016 a pak už nás čekají hlavní prázdniny.
Za ZŠ Hrdějovice Irena Dušáková, řed. školy
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TJ SLAVOJ HRDĚJOVICE
Halový turnaj našich dětí

Vážení a milí spoluobčané,
pln hrdosti jako příspěvek do tohoto zpravodaje použiji zprávu o konání halového turnaje našich
dětí, který uspořádali trenéři starší přípravky Aleš Peiger a Zdeněk Holeček s elánem sobě vlastním. Jim
i všem rodičům, kteří se na úspěšnosti celé akce podíleli, patří obrovský dík. Odměnou jsou pak úsměvy
dětí, které si přišly zahrát. Celý průběh turnaje skvěle popsal Aleš Peiger:
„Jak je zvykem, posíláme všem fandům naší fotbalové mládeže informace i dojmy z "Hrdějovického
halového turnaje". Nejočekávanější fotbalová událost letošní zimy opět potvrdila, jak skvělá parta dětí
tvoří náš tým starší přípravky, a jak úžasní jsou jejich rodiče, příbuzní, sourozenci, kamarádi a všichni
kolem. Atmosféra v krásné hrdějovické tělocvičně byla fantastická i díky hostujícím týmům a jejich
doprovodům a v neposlední řadě i díky vyhlášenému bufetu, který si ovšem zaslouží samostatnou
kapitolu na konci reportáže.Pět účastníků turnaje poměřilo síly za přísného dohledu delegovaných
rozhodčích v soubojích každý s každým a tady je stručné shrnutí našich zápasů:
1) Do prvního utkání s SK Nemanice vstoupil náš tým malinko vlažněji, což je u nás koneckonců
bohužel zvykem. Jenže jakmile se naše motory zahřály na správnou provozní teplotu, hned bylo
jasné, kdo v tomto sousedském derby bude tvrdit muziku. Naše vítězství 4:1 bylo pro Nemanice
ještě milosrdné, protože vzhledem k množství nádherně vypracovaných šancí, by se nikdo
nedivil, kdyby skóre na naší straně bylo dvouciferné. Parádní vstup do turnaje a zasloužené
ovace nadšených diváků pro naše borce!
2) Není divu, že do druhého zápasu vstoupil soupeř FK Borek s respektem. Naši totiž od začátku
zařadili ještě vyšší rychlostní stupeň a předváděli fotbalovou parádu alá Barcelona. Líbivý
útočný fotbal zajistil domácím pohodové vítězství 6:2 a opět nutno podotknout, že na Borku jsou
za to ještě rádi, protože vzhledem k množství našich šancí, mohli klidně tahat míč ze sítě třikrát
častěji. Prostě super výkon!
3) Do třetího utkání s SK Rudolfov vstupovali naši s trojitou motivací. Jednak úspěch v tomto
utkání zaručoval medaile, za druhé Rudolfov ještě v turnaji neprohrál a za třetí nás před pár
týdny rudolfovští na jejich turnaji pokořili dva nula. Jenže doma je doma. Naši vlétli do zápasu
jak uragán a prakticky po celý zápas nepustili soupeře na svojí polovinu hřiště. S obrovským
přehledem jsme opařené soupeře dusili jak v papiňáku a výhrou 4:0 jasně ukázali, kdo je tady
pánem. Bravo!
4) Poslední čtvrtý zápas s TJ Veselí nad Lužnicí byl přímým soubojem o vítězství v turnaji a po
právu zlatým hřebem celého dopoledne. Veselští nastupovali také neporažení a dokonce
doposud nedostali ani gól! Z jejich předchozích zápasů byla patrná výšková převaha nad všemi
soupeři a herní zkušenost z krajské zimní halové ligy, kde se o víkendech pravidelně utkávali s
nejlepšími týmy v kraji. Naši hráči se přesto "nepokakali" a v dramatickém zápase prolomili
neprůstřelnost veselského gólmana a ujali se vedení. Pak následovalo několik dalších šancí, a
kdybychom v polovině zápasu vedli tři nula, vůbec nikdo by se nedivil. Bohužel, podle hesla
"nedáš - dostaneš" se cca v polovině utkání soupeři podařilo vyrovnat. I když naši pak měli díky
skvělé hře a maximálnímu nasazení opět několik dalších šancí, tak se prostě nedařilo zlomit
skóre na svou stranu… A už, už to vypadalo na konečnou remízu, která nám ale i tak stačila ke
zlatu. Jenže co čert nechtěl, z ojedinělé střely téměř z rohu hřiště jsme dvě minuty před koncem
zápasu dostali nešťastný gól. Naši bojovníci zbraně nesložili a do konce utkání zamknuli
veselské před jejich bránou. Ale skvělý soupeřův gólman, obětavá obrana a neúprosná časomíra
už nedovolili změnit konečné skóre 1:2. Škoda!
Je pochopitelné, že naši mládežníci byli po zápase zklamaní. Vždyť zlato bylo tak blízko. Ale ovace
diváků a zasloužená pochvala za předvedený výkon zatlačili slzičky zpět. Stříbrný pohár a medaile za
druhé místo jsou nepochybně úspěchem. Navíc podle hodnocení většiny diváků předváděli naši hráči
nejkrásnější
fotbal,
a
tudíž
nejen
v
očích
rodičů
jsou
vlastně
zlatí!!!
Jen pro úplnost - konečné pořadí:
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1.

TJ Veselí nad Lužnicí

10 bodů

2.

Slavoj Hrdějovice

9 bodů

3.

SK Rudolfov

5 bodů

4.

SK Nemanice

3 body

5.

FK Borek

1 bod

Závěrem nutno vyzdvihnout již zmiňovaný bufet, který stejně jako vloni zajistil Radek s Petrem ve
spolupráci s maminkami. Ač je to neuvěřitelné, tak gastronomická úroveň překonala převysoko
nastavenou laťku z minulého ročníku. Kromě klasického kvalitního sortimentu káva, pivo, limo, sušenky,
dětmi oblíbené párky v rohlíku, a kdo ví co ještě, všechny návštěvníky uchvátily domácí dobroty v podobě
muffinů, koláčů, buchet, bábovek, štrůdlů, zelňáků a podobně. A co víc. Vestibulem se linula vůně na
místě pečeného bůčku a další boule za ušima se návštěvníkům dělali při hltání poctivého guláše. To se
vlastně ani nedá popsat, to se zkrátka musí zažít! (včetně vyhlášené after párty). Tečka.
Tak a úplně nakonec musí být děkovačka. Nebudu jmenovat, protože mám strach, že na někoho
zapomenu a to bych nerad. Díky prostě každému kdo nějak přispěl ke zdárnému průběhu celé akce a
věnoval čas, energii či prostředky ve prospěch dalšího nezapomenutelného zážitku nejen pro děti.
Mějte se fajn a ještě jednou díky všem!
Jménem spokojených trenérů zdraví Aleš“
Za výbor Slavoje mi zbývá jen vyseknout poklonu a poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli.
Je skvělé, když děti mají v rodičích parťáky, kteří pro ně přichystají kopec plný aktivní zábavy a ještě
se u toho dokáží pobavit.
Krásný den a hodně úspěchů do dnů dalších Vám všem přeje
Jiří Fajtl, předseda Slavoje Hrdějovice

NĚCO NAVÍC
O Diakonii Broumov
Posláním Diakonie Broumov je obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za
účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, zejména v oblasti vytváření
pracovních příležitostí, sociálních služeb, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.
Diakonie Broumov přes 22 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského
sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snaží svoji činnost
zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.
Od svého založení začala Diakonie Broumov uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného
ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Má navázanou spolupráci s cca 2 500 městy
a obcemi, školami, různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci po celé ČR i na
Slovensku k zajištění sběru použitého textilu. Tuto činnost rozšířila od roku 2012 umisťováním
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kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí. K dnešnímu dni má umístěných cca 700 kontejnerů po
celé ČR i na Slovensku.
Diakonie Broumov má 180 zaměstnanců, z toho je cca 60 klientů, což jsou lidé z okraje
společnosti. Provozuje azylovou ubytovnu pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Ročně poskytne cca 150 tun materiální pomoci jak v ČR, tak i v zahraničí. Ostatní materiál, který není
upotřebitelný k materiální pomoci, přetřídí k dalšímu průmyslovému zpracování. Takto smysluplně
využije 96% darovaného materiálu a jen 4% musí likvidovat na skládkách či spalovnách.
Proto je pro nás přínosem veškerý čistý savý materiál, který použijeme k výrobě čistících hadrů. Tím
vytváříme pracovní místa pro naše klienty a z výtěžku financujeme naši činnost, na kterou od r. 2011
nedostáváme žádnou dotaci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co můžete vložit do kontejneru
veškeré ošacení
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
bytový textil
přikrývky a polštáře (i peří)
hračky
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
hračky – plastové, plyšové, jakékoliv
knihy a časopisy

•
•

Věci, které je možné darovat – uložení ve sběrném dvoře
domácí potřeby: nádobí - talíře, misky, skleničky, hrnce, příbory apod. - vše nepoškozené
drobné elektrické spotřebiče

V případě většího množství věcí, nebo věcí křehkých, prosíme o uložení do tašek případně krabic
a uložení ve sběrném dvoře
•
•
•

Věci, které vzít nemůžeme
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál

Kontejner bude v měsíci květnu umístěn na roh ulic Dlouhá a Okružní.
Mgr. Lenka Wienerová
ředitelka logistiky a PR
Diakonie Broumov, sociální družstvo

8

