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Třídění a likvidace bioodpadu
I když vzhledem k aktuálnímu počasí nic nenasvědčuje
konci zimy, přeci jen přelom měsíce února a března
předznamenává již příchod jara. S prvními slunečními
paprsky se spousta našich spoluobčanů pustí do úklidu
zahrad, dvorků a trávníků. A vyvstane otázka: ,,Co
s biologickým odpadem?“. Dříve se problematika
rostlinných zbytků příliš neřešila. Rostlinný materiál ze
zahrad se ukládal, kam to šlo – za zdi zahrad, do lesa, na
kraj obcí apod. Většina lidí si ani neuvědomovala, že
takovým přístupem přicházeli o cennou surovinu, která se
může snadno přeměnit na kompost a využít zpětně do
půdy jako hnojivo. A nejen to. Při rozkladu volně
uloženého biologického materiálu se uvolňují tzv.
skleníkové plyny jako například metan, které přispívají
k oteplování naší planety. V posledních letech se situace
v tomto ohledu výrazně zlepšuje a to je dobře.
Od roku 2015 jsou obce povinny dle novely zákona o
odpadech z roku 2014 zajistit místo pro oddělené
soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO). Do té doby měly obce zavedené třídění
pouze u nebezpečných odpadů, papíru, plastů a skla.
Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO
mají obce minimálně od 1. dubna do 31. října.

Obrázek č. 1: Složení komunálního odpadu z domácností,
rok 2007

Na obrázku č. 1 vidíme, že komunální (směsný) odpad,
který končí netříděný v popelnicích, obsahuje značné
množství biologicky rozložitelného materiálu z domácností
- bioodpad. Jeho vytřídění by znamenalo snížení nákladů
na transport a zpracování komunálního odpadu, snížení
množství skladovaného či spalovaného odpadu a lepší
stabilitu skládek, neboť rozklad biologických látek
způsobuje propadání skládek, hromadění plynů, čímž
může docházet ke vzdouvání terénu nebo dokonce
k výbuchům.
Systém
nakládání
s bioodpady
je
podporován
Ministerstvem životního prostředí v rámci čerpání dotací
Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní
prostředí. V rámci prioritní osy PO 3 Odpady a materiálové
toky, ekologické zátěže a rizika lze předkládat žádosti na
nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu,
stěpkovače a jiné. Také náš DSO Moravskokrumlovsko se
zapojil do projektu pořízení domácích kompostérů pro
občany členských obcí.
Jak dokazují výzkumy, kompostování v domácnostech je
nejefektivnější způsob třídění bioodpadu. Domácím
kompostováním je možné zpracovat až 90 % bioodpadu
z domácností. Kompostéry nahradí nevzhledné hromady
na zahradách, urychlí proces kompostování až o polovinu
oproti kompostování na volné ploše a zajistí vznik
kvalitního přírodního hnojiva, odstraní zápach popelnic
s komunálním odpadem a zájem hlodavců.
A jaké výhody nákup domácích kompostérů může přinést
obcím? Tak především se předpokládá snížení nákladů na
sběr, svoz a skládkování komunálního odpadu, obce splní
zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu,
obec získá lepší jméno a prestiž a v neposlední řadě
přispěje ke zlepšení životního prostředí.
A ještě si připomeňme, co do kompostérů patří, a co ne.
Kompostovat lze zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva,
skořápky z vajec a ořechů, ubrousky, papírové kapesníky,
podestýlka domácích býložravých zvířat, posekaná tráva,
větvičky, popel ze dřeva, piliny, hobliny, plevele, zbytky
rostlin a jiné. Do kompostů nepatří kosti, odřezky masa,
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stolní oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, popel
z uhlí, exkrementy masožravých zvířat, uhynulá zvířata,
časopisy, chemicky ošetřené materiály a podobně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozložitelný_odp
ad
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Jak psát obecní zpravodaj
Dne 25. 1. 2018 se konalo ve Vedrovicích školení s názvem
Zpravodaj jako nástroj komunikace s občany a byl určen
pro představitele obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko,
které již obecní zpravodaj vydávají nebo teprve jeho
distribuci zvažují. Školení vedla zkušená lektorka Mgr. Eva
Frühwirtová, redaktorka novin Kraj Vysočina, Zpravodaje
EDU a webu Aktivní zóna. Paní magistra se zaměřuje na
spolupráci s obcemi, je tisková mluvčí a mediální poradce
několika obcí a také se podílí na tvorbě některých
obecních zpravodajů.
Na začátku školení lektorka zmínila význam obecních
zpravodajů. Obecní zpravodaj by podle ní neměl mít pouze
informativní charakter a zpravovat občany o činnosti
zastupitelstva obce, vykonaných a plánovaných
investičních akcích v obci a podobně, ale měl by také
přinášet zajímavosti z historie obce, zábavu či aktivity pro
děti. Jak vyplývá ze zkušeností obcí, nízký zájem o čtení
obecních zpravodajů projevují především mladí lidé. Zde
lektorka radí zatraktivnit zpravodaje jejich zveřejněním na
sociálních sítích (na facebooku, webu obce). Přítomní byli
také seznámeni s hlavními body tiskového zákona,
povinnými údaji, které musí každý zpravodaj obsahovat a
tím, jak by měl být strukturován. Lektorka nezapomněla
také zdůraznit nutnost zasílání povinných výtisků obecního
zpravodaje na příslušné orgány, hlavní zásady použití
fotografií a pravidla pro uveřejnění inzercí a reklam.
Lektorka
zaujala
posluchače
svým
energickým
vystupováním, mnoha konkrétními příklady z praxe a
pohotovými odpověďmi na otázky. Výklad zpestřila

ukázkami celé řady zpravodajů z různých obcí. Přítomní
zastupitelé obcí kladli spoustu otázek. Nejčastěji
směřovaly dotazy k problematice ochrany osobních údajů,
například při zveřejňování fotografií či jmen občanů a
udělení souhlasu se zveřejněním osobních údajů.
Školení bylo ze strany zúčastněných hodnoceno jako velmi
zajímavé a přínosné. Podle jejich slov zde získali nové
podněty a inspiraci pro další práci při tvorbě obecních
zpravodajů.

Autor: Ing. Pavla Jelínková

Nové logo Moravskokrumlovska
Od ledna letošního roku používá dobrovolný svazek obcí
Moravskokrumlovsko nové logo. O návrhy na nové logo

jsme požádali žáky Základní školy Klášterní, SŠDOS
Moravský Krumlov, p.o. a Gymnázia Moravský Krumlov.

2

Sešlo se značné množství kreseb a nápadů, za které
všem tvůrcům děkujeme. Po dlouhém rozhodování byl
vybrán návrh žákyně gymnázia. Po profesionální úpravě
byl návrh schválen zástupci členských obcí na členské

schůzi Moravskokrumlovska jako jeho nové logo. Staré i
nové logo přikládáme k porovnání a doufáme, že se to
nové bude široké veřejnosti zamlouvat.

staré logo Moravskokrumlovska

nové logo Moravskokrumlovska

Autor: Ing. Pavla Jelínková

Z činnosti Centra společných služeb
Centrum společných služeb vzniklo v rámci projektu
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní
spolupráce,
reg.č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaného z
evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ.
Centrum společných služeb nabízí služby především
členským
obcím
dobrovolného
svazku
obcí
Moravskokrumlovsko a to v oblasti monitoringu dotačních
titulů, sledování novinek ve státní správě apod. Nově také
nabízí služby v oblasti administrace veřejných zakázek
malého rozsahu. V roce 2017 realizovalo CSS projekty
meziobecní spolupráce jako např. Moravskokrumlovsko na
kole, Oranžový rok a Po oranžové podporované Nadací
ČEZ, projekt Malované mapy do obcí, Průkazy energetické

náročnosti obecních budov a jiné. Na Centrum společných
služeb se mohou obracet samozřejmě i občané. Občanům
poskytujeme informace o dotačních titulech pro fyzické
osoby, aktuálně např. z programu Nová zelená úsporám, z
něhož mohou majitelé rodinných domů čerpat dotaci až
do konce roku 2021. Zájemci nás mohou kontaktovat
telefonicky, emailem či osobně. Telefon: 720 032 418, email: manager@moravskokrumlovsko.cz, e-mail pro
veřejné
zakázky:
projekt@moravskokrumlovsko.cz.
Adresa: Centrum společných služeb Moravskokrumlovsko
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Autor: Ing. Pavla Jelínková – manažer CSS

Kulturní, společenské a sportovní akce na Moravskokrumlovsku
Jako v předešlých letech i v roce 2017 organizovalo CSS při
DSO Moravskokrumlovsko za přispění Nadace ČEZ mnoho
kulturních,
společenských
a
sportovních
akcí
v jednotlivých členských obcích regionu. V roce 2017 to
bylo celkem 28 akcí. V každé obci mikroregionu nejméně
jedna akce. Z těch větších stěžejních akcí jistě stojí za

zmínění akce pořádané v Moravském Krumlově: Vrabčák
fest, Setkání sborů, koncert skupiny Buty a Kinematograf
bratří Čadíků. Z akcí konaných v meších obcích to byl již
známý Nohejbal CUP na Templštýně, 31. Festival
dechových hudeb v Dolních Dubňanech, 5. Ročník
cykloakce Expedice za sousedy v Kubšicích, Pytlácko-
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vodácká slavnost v Dobřínsku, Závod Znojemský pohár ve
Vémyslicích, VI. Vzpomínkové setkání u příležitosti 75.
výročí atentátu na Reinharda Heydricha v Rešicích a
tradiční mikroregionální řemeslný jarmark. V roce 2017 se
uskutečnil za přispění Nadace ČEZ 2. ročník cykloakce
Moravskokrumlovskem na kole.
Na kulturní, sportovní a mnohé jiné akce, které se v
regionu v okolí Moravského Krumlova konají, získaly

jednotlivé
členské
obce
prostřednictvím
Moravskokrumovska tolik potřebné vybavení: 12 zahradní
setů, 6 ks plynových venkovních topidel, 9 ks párty stanů
6x3m, 2 párty stany 12x6 m a také k velké radosti dětí 3
trampolíny.
Autor: Ing. Lenka Kačírková

Ochotnická divadla v našem regionu
S povánočními měsíci přibývá divadelních vystoupení
ochotníků. Také některé menší obce v okolí Moravského
Krumlova se mohou pochlubit zapálenými ochotníky, kteří
svými výkony každoročně přilákají spousty diváků.
Amatérské divadelní spolky najdeme např. v obcích
Moravský Krumlov (divadelní spolek BEZGEST), Petrovice

(členové spolku SPK), Lesonice (LOS TJ Sokol Lesonice),
Višňové (divadelní spolek Návrat), Želetice (divadelní
spolek Želetín). Letošní nabídka divadelních vystoupení je
opravdu lákavá a každý fanoušek ochotnického divadla si
určitě přijde na své.

Program představení
Divadelní spolek

Název představení

Místo konání

Termíny

Návrat

JAKÝ ASI BUDE?

Višňové, kinosál

21. 4., 22. 4., 28. 4. 2018 vždy v 19:00

SPK Petrovice

TENKRÁT V P

Petrovice, kulturní dům

LOS

ZABIJAČKA

Sokolovna Lesonice

2. 3., 6. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. 2018 vždy
v 19:00
4. 3. v 18:00, 10. 3., 16. 3., 24. 3., 31. 3.,
13. 4. 2018 v 19:00

Autor: Ing. Pavla Jelínková
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Příloha – seznam služeb v jednotlivých obcích
Název obce
Čermákovice
Dobelice
Dobřínsko

Veřejná služba

Kontakt na veřejnou službu

Další vybavení obce

Knihovna
Knihovna
Mateřská škola

Fotbalové hřiště, dětské hřiště

Dolní
Dubňany
Džbánice

Základní škola a Mateřská škola
Knihovna

Čermákovice 52, 671 73 Tulešice
Dobelice 77, 672 01 Moravský Krumlov
Dobřínsko 121, 672 01 Dobřínsko,
msdobrinsko@seznam.cz
Dolní Dubňany 74, 671 73 Tulešice
Dolní Dubňany 40, 671 73 Tulešice

Horní
Dubňany
Jamolice

Knihovna

Horní Dubňany 41, 671 73 Tulešice

Mateřská škola

Jamolice 57, 672 01 Moravský Krumlov

Knihovna
Základní škola a Mateřská škola

Jamolice 8, 672 01 Moravský Krumlov
Jezeřany – Maršovice 143, 671 75 Loděnice,
zs.jezerany@zn.orgman.cz

Knihovna

Jezeřany-Maršovice 165, 671 75 Loděnice,
knihovnamarsovice@tiscali.cz

JezeřanyMaršovice

Víceúčelové hřiště, dětské hřiště, kulturní dům
– tělocvična, posilovna, koupaliště

Městská knihovna

Nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský
Krumlov, knihovnamk@quick.cz

Mateřská škola

Husova 299, Moravský Krumlov,
mskoly.mkrumlov@volny.cz

Základní škola

Ivančická 218, Moravský Krumlov,
zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz

Základní škola

Klášterní náměstí 134, Moravský Krumlov
zsklast@mboxzn.cz

Gymnázium

Smetanova 168, Moravský Krumlov,
gmk@mboxzn.cz

Střední škola dopravy, obchodu a
služeb

Klášterní náměstí 127, Moravský Krumlov,
sou.mkrumlov@zn.orgman.cz

Výchovný ústav, dětský domov se
školou, středisko výchovné péče,
střední škola a základní škola

Nádražní 698, Moravský Krumlov,
vudds@seznam.cz

Dům dětí a mládeže Moravský
Krumlov

Náměstí T. G. M. 35, Moravský Krumlov,
info@domecekmk.cz

Základní umělecká škola

Školní 139, Moravský Krumlov,
zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

Petrovice

Dům s pečovatelskou službou
Knihovna

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, 515 322 329
Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov

Rešice

Mateřská škola
Knihovna

Petrovice 74, 67201 Moravský Krumlov
Rešice 97, 671 73 Tulešice

Rybníky

Základní škola a Mateřská škola

Skalice

Základní škola a Mateřská škola

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov, www.zsrybniky.webnode.cz
Skalice 108, 671 71 Hostěradice,
zsskalice@seznam.cz

Trstěnice
Tulešice
Vedrovice

Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětské
hřiště
Fotbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště

Víceúčelové hřiště, kulturní dům
Fotbalové hřiště, dětské hřiště, víceúčelové
hřiště sokolovna

Kadov
Kubšice
Moravský
Krumlov

Fotbalové hřiště, tenisový kurt, dětské hřiště

Knihovna

Skalice 92

Domov pro seniory

Knihovna

Skalice 1, 671 71, Hostěradice,
info@domovskalice.cz
Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice,
zs.trstenice@zn.orgman.cz
Trstěnice 122, 671 71 Hostěradice

Mateřská škola a Základní škola

Vedrovice 325, 671 76 Olbramovice

Základní škola a Mateřská škola

Fotbalová hřiště 3x
tenisové kurty 2x
víceúčelové hřiště
sportovní hala
víceúčelová tělocvična
tělocvična “Sokolovna“
Orlovna Rakšice
tělocvičny při základních školách 3x
hřiště při ZŠ Ivančická
sportcentrum OSP
wellness Bonita
fitness Mallorca
discgolfové hřiště v zámeckém parku
letní koupaliště

Hřiště na kopanou, tenisový kurt, venkovní
hřiště s ruskými kuželkami a stolem na pingpong, dětské venkovní hřiště, kulturní dům
Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětské
hřiště, společenský dům
Hřiště, dětské hřiště
Fotbalové a dětské hřiště

Fotbalové hřiště, koupaliště s kempem,
víceúčelové hřiště, dětské hřiště, sokolovna
Multifunkční hřiště
Sokolovna, víceúčelové hřiště, tenisový kurt,
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Vémyslice

Základní škola

Vémyslice 213, 671 42 Vémyslice

Mateřská škola

Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice

Hotel Ryšavý

Vémyslice 73, 671 42 Vémyslice

fotbalové hřiště, dětské hřiště
Koupaliště s kempem, víceúčelové dětské
hřiště, hřiště na malou kopanou a národní
házenou, sokolovna, tenisový kurt
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