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Vážení spoluobčané,									
právě když píši tento úvod, se za okny snáší sníh a fouká tak, jako by měl přijít konec světa. My si přibalíme
vrstvu oblečení navíc, dětem nasadíme čepice a rukavice a zas tak moc se neděje. Co však naše zahrádky,
sady, políčka? Těm dokážeme pomoci jen omezeně. A tak budeme netrpělivě vyčkávat, jak dopadnou
nakvetlé ovocné stromy, deroucí se natě brambor a jiné plodiny, které nám zpříjemňují náš venkovský život.
Zpříjemnit si ho ale můžeme i sami tím, že se aktivně zapojíme do spolkového života v obci nebo i tím, že
tyto aktivity přijdeme svou účastí podpořit. Ať už je to divadlo, mimochodem mají můj upřímný obdiv, že si
dokázali tento divadelní kus sami napsat, zrežírovat a poctivě nastudovat, velmi aktivní turistický kroužek
pod vedením manželů Nečasových, sociální komise, která organizuje každoroční setkání se seniory či
vítání občánků, Sokol či místní hasiči, kdy oba spolky dokáží se zápalem organizovat volný čas nejen dětem
a mládeži. Velice důležitou roli zde hraje místní mateřská a základní škola, díky které se v rámci různých
vystoupení a akcí v průběhu roku, zvedne nálada nejednomu z nás. Těch akcí během roku není málo. Aby
mohly být ale zorganizovány a aby úspěšně proběhly, k tomu je potřeba spousty zapálených dobrovolníků.
A tady narážíme malinko na problém. Sehnat ochotné lidi, kteří si ukrojí něco mále ze svého soukromého
času, je stále těžší. Na akcích, nejen za pultem, potkávám stále stejné tváře, kterým výchova a svědomí nedá
nepřispět svou aktivitou a ochotou k dobru věci. Pokud se ale nenajdou další, začne postupně na stávající
aktivní jedince padat únava a některá, třeba i tradiční akce, může být ohrožena. Je potřeba, aby lidi, občané
naši obce, pochopili, že tyto sranda akce jsou pro nás pro všechny. Že je potřeba se v dnešní uspěchané
době na chvíli zastavit, odpočinout si, zasmát se, pokecat se sousedem, zjistit, kdo to vlastně v naší ulici
žije a po nějaké době si s dětmi nebo při sklence zavzpomínat na ty vydařené akce, kde jsme byli jako přímí
účastníci nebo jsme prodávali u okýnka zabíjačku či pivo. Je to naše obec a jsme to převážně MY, kdo tuto
obec formujeme a utváříme. Prosím, mysleme na to!

Vynášení Mařeny										
Čas plyne jako voda a neděle 2.dubna 2017 se nám kvapem přiblížila a s ní i „Smrtná neděle“, kdy už po
několik desítek let vynáší děti z naší MŠ a ZŠ spolu s občany a přáteli naší školy Mařenu. Krásné téměř
letní počasí přilákalo v letošním roce daleko více účastníků než v loňském roce. Všichni zúčastnění se sešli
u zdejší Jednoty a pak jsme se s průvodem vydali na pochod naší obcí s několika zastávkami, kdy jsme si
společně zazpívali písničku „Mařeno, Mařeno…“ . Poté jsme společně došli přes Zahrady na most, kde jsme
Mařenu s posledním zpěvem hodili do Bečvy a děti za ní naházely nazdobené větvičky. Doufáme, že zima
je pryč a nastoupí dny plné sluníčka. Všem zúčastněným dětem, pedagogům a občanům děkujeme za jejich
podporu a účast v dodržování tradic. Je moc dobře, že v dnešní uspěchané době si ještě lidé dokážou najít
volnou chvilku a sejít se jako dříve.
Mgr. Lenka Harvánková, učitelka MŠ

TJ Sokol Jarcová										

Letošní rok 2017 je pro TJ Sokol Jarcová obzvláště slavnostní, protože je to už 70. let od jeho založení. V rámci tohoto
výročí jsme se rozhodli, kromě doprovodných akcí viz dále v článku, vytvořit nové logo našeho spolku. Společně
s Petrem Zetkem jsme vytvořili dvě sady log pro různé příležitosti a účely, čímž bychom mu chtěli poděkovat.
Dominantní součástí obou sad loga je zkratka TJ („Tělovýchovná jednota“) umístěná uprostřed loga, jenž byla
v médiích přirovnávána k novému logu fotbalového giganta Juventusu Turín. Ano, přiznáváme, nechali jsme se
inspirovat a ovlivnit tímto logem. Posouzení, zdali se Vám líbí, či ne, necháváme na Vás samotných.
Průřez událostmi spolku v průběhu prvního čtvrtletí
První významnou událostí letošního roku byla Valná hromada, která byla volební a konala se 24. února. Řešila
nelehkou skutečnost v podobě rezignace v loni nově zvoleného předsedy Pavla Folty. Vzhledem k jeho pracovnímu
vytížení a místu, kde vykonává svou práci, nebylo v jeho silách již dále pokračovat v této funkci a plnohodnotně řídit
tuto organizaci. Nicméně se mu v loňském roce podařila jedna zásadní věc a tou byla registrace našeho spolku podle
nového občanského zákoníku do spolkového rejstříku v Ostravě. Tímto bychom mu chtěli jménem všech aktivních
členů spolku poděkovat za odvedenou práci a popřát mu mnoho osobních a pracovních úspěchů.
TJ Sokol Jarcová z.s. nyní pracuje ve složení, které vzešlo z voleb v rámci Valné hromady konané 24. února 2017:
Výkonný výbor:
Předseda:
Ing. Tomáš Drábek (zástupce oddílu kopané).
Místopředseda:
Josef Tomečka (zástupce oddílu volejbalu).
Členové Výkonného výboru: Pavel Bártek (zástupce oddílu nohejbalu).
Ladislav Folta (zástupce oddílu tenisu).
Petra Bajzíková (zástupce oddílu aerobiku).
Kontrolní Komise:
Předseda:
JUDr. Tomáš Krchňák.
Členové Kontrolní komise:
Ing. Ivo Bajzík, Ing. Věra Šulová.
TJ Sokol Jarcová sdružuje oddíly:
oddíl kopané,
oddíl volejbalu,
oddíl tenisu,
oddíl nohejbalu,
oddíl aerobiku.
Na první schůzi Výkonného výboru TJ Sokol Jarcová, která se konala 10. března 2017, byla odsouhlasena výše
členských příspěvků odrážející požadavky MŠMT v rámci žádostí na „Dotační neinvestiční programy státní podpory
sportu pro spolky na období 2017 – 2019“. Níže jsou uvedeny zmiňované výše členských příspěvků pro rok 2017:
100,- Kč – mládež ve věku do 18 let.
500,- Kč – aktivní členové ve věku nad 18 let.
250,- Kč – aktivní členové ve věku nad 18 let (studenti – potvrzení o studiu).
250,- Kč – neaktivní členové ve věku nad 18 let.
100,- Kč – aktivní/neaktivní členové ve věku nad 65 let.
Termín pro odevzdání členských příspěvků zástupcům jednotlivých oddílů
byl stanoven na 30. dubna 2017. Druhou významnou událostí letošního roku
byla brigáda, která měla za cíl nachystat náš sportovní areál na novou sezónu.
V rámci této brigády, jenž se konala 25. března a zúčastnilo se jí necelých 30
aktivních členů spolku, byly vykáceny túje, revitalizován umělý povrch kurtů,
uklizeny nečistoty a odpadky v okolí kurtů, natažen rešlový úplet jako ochrana
proti větru a mnoho dalších činností. Vše můžete posoudit osobně při Vaší
návštěvě či sportovní činnosti v našem sportovním areálu. Tímto bychom Vás
všechny chtěli co nejsrdečněji pozvat. Přijďte si zasportovat. Areál je tu i pro Vás.
Ze života oddílů
Oddíl kopané Hned v úvodu je třeba zmínit to, že veškeré aktuality, fotogalerie a dění z tohoto oddílu, můžete
sledovat na webových stránkách www.sokoljarcova.cz. V oddílu kopané je nyní registrováno 94 členů, z toho je 58
členů mladších 18 let. Oddíl kopané je registrován v rámci své střešní organizace. Tou je Fotbalová asociace České
republiky (dále jen „FAČR“) a v této sezóně 2016/2017 má tyto týmy:
mladší přípravka (ročníky 2008 a mladší),
starší přípravka (ročníky 2006 a mladší),
starší žáci (ročníky 2002 a mladší),
dorostenci (ročníky 1998 a mladší),
muži.

Tyto týmy trénují kvalifikovaní trenéři, kteří prošli trenérskými kurzy pořádanými v rámci Okresního fotbalového
svazu ve Vsetíně a Krajského fotbalového svazu ve Zlíně:
mladší přípravka (Pavel Krčmář, Ivo Veselý),
starší přípravka (David Bártek, Tomáš Drábek),
starší žáci (Tomáš Krchňák, Tomáš Ptáček),
dorostenci (Michal Gromus, Martin Juřík, David Volek),
muži (Michal Gromus, Martin Juřík).
Obě kategorie přípravek se během zimních měsíců zúčastnily 10 turnajů,
ve kterých jsme se potkali s prvoligovými týmy jak z České republiky (Baník
Ostrava, MFK Vítkovice, Fastav Zlín, atd.), ale také ze Slovenska (Inter Bratislava,
MŠK Púchov, atd.) a v neposlední řadě samozřejmě i s regionálními kluby.
Relaxace ve vířivce
Mezi největší naše zážitky jak po stránce sportovní, tak po stránce organizační
patřil mezinárodní turnaj ve Slovenské Korni, kde v krásné sportovní hale s umělou trávou, měly děti možnost
okusit profesionální úroveň kopané. Naše účast jen potvrdila skutečnost, že se postupnými kroky při práci s mládeží
srovnáváme s kluby v našem regionu, které mají větší tradici a širší základnu. Pro naše kluky to byla obrovská zkušenost,
jenž mohou prodat v boji o vítězství v naší skupině okresního přeboru starších
přípravek. Tuto skupinu máme slibně rozehranou a všichni doufáme, že to
dotáhneme do finále o přeborníka okresu Vsetín, který se bude konat 18. června
2017 v Jarcové!!! Ano čtete dobře. 16 klubů z celého okresu se během neděle 18.
června 2017 potká ve čtyřech skupinách v našem krásném sportovním areálu. I
to mimo jiné svědčí o tom, že jsme během dvou let tvrdé a místy nelehké práce
s mládeží, vytvořili stabilní zázemí pro sport a byla nám Okresním fotbalovým
svazem Vsetín dána plná důvěra pro pořádání tohoto turnaje.
Zdalších akcí plánů, které chystáme do letních prázdnin také
Tým přípravek na turnaji v Korni
zrealizovat, jsou tyto:
„Měsíc náborů 2017“ pod záštitou FAČR a Krajského fotbalového svazu Zlín,
který se bude konat ve čtvrtek 25. května 2017 od 8:30 na fotbalovém hřišti v Jarcové a jsou pozvány MŠ a ZŠ Jarcová,
Mikulůvka, Bystřička a Růžďka. Akce, jenž je určena hlavně pro děti ve věku 5 až 11 let se samozřejmě mohou zúčastnit
i ostatní. Odměny, ať už sladké či věcné, jsou pro všechny příchozí nachystány.
„Jarčovský turnaj přípravek“ (mladších a starších), jenž se bude konat 24. června 2017. Tento turnaj pořádaný naším
oddílem měl v loni svou premiéru a zúčastnilo se ho 12 týmů z celého okresu. V obou zmíněných kategoriích jsme
zvítězili a poháry zůstaly doma. Ohlasy od účastníků na tento turnaj byly tou největší odměnou nejen pro samotné
organizátory, ale také pro pomocníky z řad rodičů. Snad se to letos bude opakovat i za větší podpory diváků z Jarcové,
které bych chtěl tímto na „Jarčovský turnaj přípravek“ co nejsrdečněji pozvat.
Bližší informace k těmto i ostatním akcím bude možno sledovat v průběhu dubna, května a června na našich webových
stránkách www.sokoljarcova.cz.
Oddíl aerobiku (pilates)
V oddílu aerobiku je sdruženo 13 aktivních členek spolku. V zimním období mají zázemí ve sportovní místnosti ZŠ
a MŠ Jarcová.
Oddíl nohejbalu
V oddílu nohejbalu je sdruženo 10 aktivních členů spolku. V zimním období využívají tělocvičny v ZŠ Růžďka.
V průběhu hlavní sezóny trénují a hrají v našem sportovním areálu.
Oddíl tenisu
V oddílu tenisu je sdruženo 14 aktivních členů spolku. V zimním období nabírají formu individuálním tréninkem.
V průběhu hlavní sezóny trénují a hrají v našem sportovním areálu.
Oddíl volejbalu
V oddílu volejbalu je sdruženo 17 aktivních členů spolku. V zimním období využívají tělocvičny ve Valašském
Meziříčí. V průběhu hlavní sezóny trénují a hrají v našem sportovním areálu.
Za členy Výkonného výboru TJ Sokol Jarcová
Tomáš Drábek, předseda spolku

						

Naši partneři:

„Babičko, dědo, jakpak se máte,

		

my jsme Vám přišly dnes společně přát.“
Milé srdečné přání dětí z mateřské školy zaznělo v úvodu vystoupení u příležitosti „Setkání seniorů a všech
dobrých lidí s dobrou náladou“. Tradiční beseda seniorů se zastupitelstvem obce Jarcová se konala v sále
Kulturního zařízení v sobotu 1.4.2017 ve 14 hodin. Příjemné odpoledne zahájili Ti nejmladší-děti mateřské
školy-pásmem básniček, říkadel a veršovanou pohádkou „O veliké řepě“. V bohatém kulturním programu
žáků Základní školy Jarcová zahrála „Moje maličkost“ na kytaru a žáci školního kroužku na flétničky. Pro
potěšení všech přítomných si žáci připravili veselou divadelní pohádku „O Smolíčkovi“ a zazpívali nejen
seniorům, ale i rodičům, hezké lidové písničky. Následně byla připravena krátká přednáška pracovnic
z Diakonie Valašské Meziříčí o možnostech pomoci a péče o seniory ve stáří a nemoci. Starosta Ivo Veselý
pozdravil všechny přítomné a seznámil seniory s dalšími plány na zvelebení obce a také s potřebami, které
obecní zastupitelstvo plánuje uskutečnit. Popřál všem spokojené a bezstarostné stáří v kruhu svých blízkých
a připil si se všemi na zdraví. Členky sociální komise připravily pro seniory bohaté občerstvení a o všechny
se příkladně postaraly. Až do závěrečné pro dobrou náladu hrála k tanci i poslechu hudební skupina OK
country pod vedením pana Aloise Krutílka.
Za sociální a kulturní komisi Soňa Letáková

Divadelníci v Koši

				

Celé tři roky trvalo, než jsme zase podlehli vábení vedení obce Koš a vyrazili jsme odehrát naše divadelní
představení na Slovensko. Družbu s naší partnerskou obcí udržují hlavně hasiči, ale ani my divadelníci se
nechceme nechat zahanbit. Naše přátelství začalo už v roce 2014, kdy jsme v Koši odehráli hru Paní Fantomasová
se zlobí, od té doby naše představení vždy někdo ze Slovenska přijel zhlédnout. Naposledy loni už to byl plný
autobus diváků. Letos jsme se ale na oplátku odhodlali vycestovat zase my.
Všechno se to semlelo 11. března. Po všech peripetiích s nakládáním kulis a veškeré techniky se nám podařilo
přemístit do asi 150 km vzdáleného cíle. Posádka autobusu i doprovodného vozidla byla veselá. Zhruba 20
divadelníků doplnila ještě řada dalších odvážných Jarčovjanů, kteří nás během celé cesty i přímo v Koši
podporovali. A aby návštěva měla i jakýsi oficiální ráz, zastupoval vedení naší obce i místostarosta Jarda Šula.
Po nezbytném uvítání jsme se dali do přípravy scény. Ta pro nás byla trochu netypická, protože představení
probíhalo v tělocvičně, kde se běžně divadlo nehraje. Všechno se ale podařilo zvládnout na jedničku. Určitě
i díky tomu, že už jsme naši divadelní techniku dostali na poměrně slušnou úroveň a jsme schopni ji převážet
i na jiná pódia a nepoužívat ji jenom v Jarcové. Hold patří ale i tamějším organizátorům v čele s panem
starostou, kteří jsou schopni nám po všech stránkách připravit skvělé zázemí!
Drobné obavy z toho, jestli se na Jarčovskou Gulu přijde podívat alespoň pár diváků, se rozplynuly už několik
desítek minut před začátkem představení. I když už někteří Košané hru viděli u nás v Jarcové, neváhali a přišli
znova. Celkově se sešlo přes 150 diváků. Podle
jejich kladných ohlasů věříme, že návštěvy
divadla nelitovali a bavili se společně s námi.
Večery po představení na Slovensku, přespání
a ranní loučení, to je kapitola sama o sobě.
Klábosení do ranních hodin a přespání
v tělocvičně, to je vždycky nezapomenutelný
zážitek. Sláva, nazdar výletu. V Koši jsme
naštěstí nikoho nezapomněli a zpátky dorazili
všichni ve zdraví. V našem jarním programu
se objevily i další představení (v Jarcové,
na divadelní přehlídce v Hovězí a taky v KZ
ve Valmezu), to slovenské pro nás ale letos
bylo určitě to nejzajímavější.
Za divadelní spolek Jakub Bližňák

První čtvrtletí v SDH Jarcová								

Počateční období každého roku je ve sboru časem pro krátké shrnutí předchozího období a hlavně příprava
na celoroční aktivity. Přestože navenek činnost není vidět, je potřeba se připravit na soutěžní sezonu všech
kategorií jak finančně, tak kontrolou a obnovou materiálu a v neposlední řadě údržba techniky výjezdové
jednotky a brigádnická činnost pro obec či občany. Veškerá technika byla připravena na absolvování každoroční STK tak, aby v případě potřeby mohla kdykoliv zasáhnout. Pro zřizovatele – obec členové jednotky
provedli dvě brigády a to odzdobení a likvidace vánočního stromu a vykácení tůjí lemující obecní pozemek
u kulturního domu, které musely ustoupit novému plotu. Výjezdová jednotka má již za sebou první letošní
ostrý výjezd, kdy na žádost ČEZ distribuce byl operačním střediskem HZS ve Zlíně naší jednotce vyhlášen
poplach při likvidaci spadlého stromu na elektrické vedení. Dále proběhly jako každý rok dvě akce pro
občany, pro nás spojené s finančním přínosem, a to pořádání Společenského plesu a sběr železného šrotu
od občanů. Ani v tomto období, i když sporadicky, není volno v oblasti sportu. Kateřina Rusková a Tereza
Geryková se zúčastnily prvních závodů v běhu na 100 metrů překážek v hale v Jablonci nad Nisou a již proběhly dvě soutěže v TFA, kde letos náš sbor reprezentují Vladislava Kalná, Jana Orságová, Radek Březovják
a Josef Vlček. V letošním roce nás čeká hlavně pořádání obvodového kola hry Plamen 6.5.2017 a tzv. Hasičské neděle 25.6.2017, na niž upoutávku máte v toto číslu Jarčovjanu. Na obě akce Vás srdečně zveme. Časy
na těchto soutěžích již budeme měřit naší novou časomírou, na kterou jsme na naši žádost dostali dotaci
30000,- Kč od nadace Agrofert.
						
SDH Jarcová

SDH Jarcová vás srdečně zve na

Hasičskou neděli
V rámci hasičské neděle, konané dne 25.6. od 9:00, budou probíhat dvě soutěže:
Pohárová soutěž mladých hasičů zařazená do okresní ligy v kategorii mladší a starší žáci v disciplínách
štafeta dvojic a požární útok na hřišti TJ Sokol Jarcová
Soutěž dospělých TFA - nejtvrdší hasič přežívá, zařazená do Vsacké ligy TFA v kategoriích ženy, muži, muži
nad 35 let na motokrosové trati u hřiště
Můžete tak zhlédnout snažení těch nejmenších hasičů stejně jako členů jednotek dobrovolných a
profesionálních hasičů v nejtvrdší hasičské disciplíně, na obou soutěžích uvidíte i naše zástupce.
Občerstvení všeho druhu zajištěno, srdečně zvou pořadatelé

Autobus Karosa v majetku obce 							

Při zvyšující se aktivitě spolků v obci a častým cestováním žáků základní a mateřské školy v Jarcové za
svými potřebami a zájmy a s tím spojené nemalé náklady na využívání komerční autobusové dopravy
rozhodlo zastupitelstvo využít možnosti koupě ojetého autobusu od ministerstva vnitra. Ministerstvo
prodávalo autobus Karosa C 934, který využívala hudba Hradní stráže. Poměr kvality, opotřebení, počtu
najetých kilometrů a ceny byl pro obec velmi výhodný. Cena byla nízká i proto, že vozidlo po vyřazení ze
služeb ministerstva mělo propadlé STK, kontrolu tachografu, registrační značky byly uloženy v depozitu
a bus rok stál. Tato peripetie dostat bus na silnici v souladu se zákonem se pro vyřizování potřebného při
vzdálenosti Jarcová - Praha zdálo nereálné. Podařilo se nám však nakontaktovat na velmi ochotné firmy a
stejně ochotné zaměstnance společností Marfi spol. s r.o. Benešov u Prahy a Eichlerbus s.r.o. Divišov, kteří
vyřídili vše za nás. Odtah, zaparkování po dobu vyřízení legislativy, přípravu, kontrolu, opravu a provedení
STK. Buď dobří lidé ještě nevymřeli, nebo se chlapům obklopených nablýskanými Scaniemi,Dafy,Many,
Mercedesy, Neoplany apod. zželelo vesničanů s Karosou. Asi jinej gang. Díky jejich obrovské pomoci dnes již
dnes autobus slouží obecním účelům, i když jej ještě čekají kosmetické úpravy, doladění a vychytání much
k všeobecné spokojenosti. Účelem pořízení autobusu není konkurování autodopravcům, ale pomoci zajistit
obecním spolkům a škole levnější a flexibilnější cestování za svými aktivitami.
Ing. Jaroslav Šula

Výzva												

Mílí spoluobčané,
je záměr vydat knížku o dějinách obce a také přírodě, která nás obklopuje. Jak jistě víte, o naší obci dosud
žádná taková publikace vydána nebyla. Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci a pomoc, v prvé řadě
o poskytnutí zejména dobových fotografií, případně i zajímavých historických dokumentů, které by mohly
být v knize otištěny. Nebudete se muset o cenné rodinné památky obávat, fotografie bychom si rychle naskenovali a hned Vám je vrátíme zpět. U otištěných fotografií bude v knize napsáno, kdo je poskytl. Materiály můžete přinést na obecní úřad starostovi panu Veselému.

Pozvánka 											

Srdečně zveme rodiče a jejich nově
narozené děti na tradiční „Vítání občánků“,
které se letos koná v sobotu 20.5.2017 na
Obecním úřadě Jarcová.
Prosíme rodiče, kteří se chtějí tohoto
slavnostního aktu zúčastnit, aby se přihlásili
na obci paní Lence Podzemné.
Za SK komisi Iveta Bačová

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily
životní prostředí										
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu.
Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně
nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické
rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP
v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro
nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob,
které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě
firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Jarcová má malou sběrnou nádobu umístěnou na obecním
úřadu. Vysloužilé světelné zdroje můžete přinést kdykoliv.

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
Odevzdejte je na sběrný dvůr
Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
Další možnosti pro odevzdání naleznete na
www.elektrowin.cz
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství
nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se
díky
recyklaci dají znovu využít?

Info z obce											

Místní poplatky:
Připomínáme občanům, že místní poplatky (popelnice – 450,- Kč/osoba nebo rekreační nemovitost, pes –
200,- Kč, kabelovka – 1500,- Kč/rok) měly být zaplaceny do konce měsíce března tohoto roku. Platit můžete
hotově na OÚ nebo příkazem z vašeho účtu na číslo obecního účtu 5924851/0100. Jako variabilní číslo
uveďte číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.
Obecní úřad
Kotle na tuhá paliva:
Majitelům, kteří mají kotle na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojených na radiátory domu, vyvstala
povinnost, aby do konce roku 2016 prošly tyto zdroje tepla revizí. Od 1.1.2017 si může úřad města vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti může být domácnost postihnuta pokutou až do výše
20 tis. Kč. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle zopakovat.
Všem, kteří by uvažovali o výměnu starého kotle na tuhá paliva za jiný typ kotle či tepelné čerpadlo v rámci
tzv. „Kotlíkových dotací“, jsme připraveni pomoci. Tento příspěvek je možno kombinovat i s programem
„Nová zelená úsporám“ (zateplení domu, výměna oken a dveří, zateplení střechy apod.) a získat tak až 50%
investované částky zpět. Další kolo Kotlíkových dotací, kde může majitel domu při splnění všech podmínek
získat více jak 120 tis. Kč, by měl Zlínský kraj vyhlásit na podzim tohoto roku.
Obecní úřad
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
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.
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.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého působení
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje 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.
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.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů 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.

Vydává Obecní úřad Jarcová, PSČ 757 01. Evidenční číslo MK ČR E 20200. Vychází čtvrtletně nákladem 250
výtisků, zdarma občanům obce. Redakční rada: Iveta Bačová. V Jarcové 26. 4 .2017, číslo 1/2017 . Příspěvky nejsou
redakčně upravovány, neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah odpovídá Iveta Bačová, email: info@jarcova.cz
Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2 17.

Pro přehlednost a možnost plánování Vaší účasti na našich utkáních Vám níže předkládáme aktuální
rozlosování všech týmů TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané platné k datu vydání. Případné změny jsou
vyhrazeny:

