Výsledky Sk Běleč:
Doksy - Běleč 3:1 (D. Trousil), Běleč - Dřetovice 2:5 (Čermák,
vlastní), Brandýsek B - Běleč 3:2 (Dvořák, D. Trousil), Slavoj
Kladno - Běleč 4:6 ( V. Bureš 2, D. Trousil 2, Kochlefl, Pátek), Buštěhrad Běleč 2:1 (Kochlefl), Švermov - Běleč 3:2 (Kochlefl, Bureš z pen.), Běleč Stochov B 2:0 (Čermák, Pavlis), Družec – Běleč 4:1 (F. Trousil).
Tabulka po 7. kole:
1. Družec 18 bodů, 2. Unhošť 13, 3. Dřetovice 13, 4. Doksy B 13, 5. Lhota
B 12, 6. Brandýsek 7, Švermov 11, 8. Stochov B 8, 9. Slavoj Kladno 7, 10.
Stehelčeves 7, 11. Vinařice 7, 12. Běleč 6, 13. Buštěhrad 6, 14. K. Žehrovice
B 6.
Změny v kádru Sk Běleč:
Výměnou za Karla Pracha přišel ze Sýkořice na roční hostování Pavel
Pavlis. Z dorostu Bratronicka pak Jiří Smrž a Marek Dvořák. Z
Unhoště bylo prodlouženo hostování Jana Pátka, hostování Davida
Růžičky na Sýkořici se změnilo v přestup.
Další zápasy:
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

17.10.
25.10.
31.10.
8.11.
14.11.

15:30
10:15
14:00
14:00
13:30

SK Běleč – Unhošť,
K. Žehrovice - SK Běleč,
SK Běleč – Stehelčeves,
Lhota B - SK Běleč,
SK Běleč – Vinařice.
-kaf-

říjen 2009

10. číslo

XII. ročník

měsíčník

Zprávy z obce
- Dovolená na OÚ Běleč ve dnech 26 - 27.10.2009.
- Prodej kalendářů na rok 2010 s tématikou Staré fotografie obcí Kladenska je
možno zakoupit na OÚ za cenu 65,- Kč. V kalendáři zastoupena i naše obec.
- V pátek 23.10.2009 proběhne na OÚ Běleč finanční kontrola. Nebudeme tedy
zvedat telefony a úřad nebude přístupný. Děkuji za pochopení.
Starosta

Starosta obce Běleč svolává

veřejné zasedání
Obecního zastupitelstva
na neděli 18. 10. 2009 od 19 hodin
do velké zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program: - smlouva o odprodeji plynu
- prodej a pronájem pozemků
- různé, diskuze

Bělečský Kurýr, měsíční zpravodaj Obecního úřadu Běleč,
vydává obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko; OÚ Běleč čp. 64, 273 63,
pošta Bratronice; tel. 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz,
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Redakce: L.Burešová (-bul-), e-mail: kuryr@belec.cz; internet: www.belec.cz
Příspěvky dodejte na OÚ Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
Autorské značky: starosta (-st-); obecní zastupitelstvo (-oz-); obecní úřad (-ou-); Karel
Fejfar – fotbal (-kaf-)

VÝZVA k doplacení stočného:
Nutno doplatit stočné za letošní rok. 7.11.2009 bude poslední termín na doplacení
stočného a to na celý rok. Toto opatření je nutné z důvodu uzavření ročního
účetnictví v Mikroregionu Bratronicko.

- 12 -

-1-

Pamětní deska pro slavného bělečského rodáka!
V letním dvoučísle Kurýra jsme vás informovali o velice sympatické snaze
nadšence Pavla Klinovského připomenout slavného bělečského rodáka, pana
Kamaráda. Pan Klinovský se dohodl se starostou Bělče a tak tedy v sobotu
17.10.2009 můžeme být všichni svědky milé slavnostní události: Od 11 hodin
proběhne před OÚ Běleč odhalení pamětní desky panu Jaroslavu Kamarádovi,
narozenému v roce 1909 v naší Bělči. Tento muž byl nejdříve prvorepublikovým
četníkem, posléze uprchl do Anglie, kde bojoval v řadách 311. bombardovací
perutě. Po válce se vrátil do Československa, aby ho v roce 1948 opět opustil.
Akce se zúčastní zástupci médií, policie a naší obce. Všechny občany
i návštěvníky na tuto akci srdečně zvu.
Starosta J. Rohla
Možná se můžeme vyhnout zřízení Národního parku!
Po zkušenostech obcí v Národním parku Šumava se mnozí starostové obcí i
běžní občané na Křivoklátsku obávají velkého a nepříjemného ovlivnění života po
ustavení Národního parku Křivoklátsku. Starostovi Bělče stejně jako dalším
starostům přišel nedávno velice zajímavý dopis, který otiskujeme:
„Vážený pane starosto, vážená paní starostko,
v souvislosti s aktivitou na vyhlášení národního parku Křivoklát vznikla iniciativa,
která připravuje alternativní projekt, nazvaný „Lesnický park Křivoklát“. Smyslem
tohoto projektu je vytvořit na Křivoklátsku něco, co by svým významem v
domácím i mezinárodním měřítku přesahovalo CHKO, ale co by současně se
zachováním přírodních hodnot území zachovalo i část kulturního dědictví našeho
národa – „křivoklátské lesnictví“.
Ministerstvo zemědělství ČR v současné době ustanovuje „Pracovní skupinu“,
která bude pracovat na přípravě a realizaci tohoto projektu. Jakmile bude
ustanovena, osloví oficiálně všechny obce v regionu, aby se k této otázce
vyjádřily. Protože ale MŽP pracuje urychleně na vyhlášení NP a v současné době
probíhají diskuse s občany v jednotlivých obcích, pokládali jsme za nutné
informovat Vás už nyní o této iniciativě.
Myšlenka Lesnického parku byla projednána s řadou odborných lesnických
osobností a institucí i politických osobností a všichni k ní zaujali kladný postoj. K
naší iniciativě se již připojil částí svého majetku Jerome Colloredo Mannsfeld,
který připojení k národnímu parku odmítl. Předpokládá se, že se připojí i další
organizace, vlastníci pozemků, podnikatelé, obce, občané.
Jsme připraveni navštívit Vaši obec, pohovořit s Vámi, se zastupitelstvem,
případně se zúčastnit besedy s občany svolané za účelem vyhlášení národního
parku, pokud ve Vaší obci dosud neproběhla.
Předkládáme Vám k posouzení a dalšímu využití materiály, které Vám vysvětlí
myšlenku Lesnického parku, Mezinárodní sítě modelových lesů a zopakují
důvody, proč by na Křivoklátsku neměl být zřízen národní park. Současně
upozorní na výhody, které by sebou přinesl Lesnický park Křivoklát.
Křivoklát 28.9.2009,
Za ČLS Křivoklát, Ing. Miroslav Pecha, předseda pobočky“
-2-

Bělečský fotbal
Naši fotbalisté vstoupili do nové sezóny ve III. třídě a nebyl to začátek
vůbec povedený. V úvodním kole se o několik hráčů oslabený celek
představil na Doksech, kde domácím podlehl po vyrovnaném průběhu 3:1.
Jedinou branku vstřelil David Trousil. Po tomto utkání nečekaně opustil
trenérskou pozici Václav Trousil, a tak nás v následujícím domácím utkání
s Dřetovicemi vedl lodivod Sýkořice Petr Klouček, který jedno zápasové
výpomoci musel nakonec litovat, protože po tragickém výkonu jsme
prohráli 2:5. Za stavu 0:4 se o zdramatizování gólem postaral Jan Čermák,
druhou branku si hosté vstřelili sami. Před třetím utkáním se mužstva ujala
nová trenérská dvojice Zdeněk Trousil a Vladimír Olič. Ti museli být v
Brandýsku v úvodu utkání spokojeni. Jejich svěřenci měli výraznou
převahu, kterou korunovali gólem Marka Dvořáka. Nepochopitelně si však
nechali dát do přestávky tři laciné góly, na které dokázali ve druhém
poločase zareagovat už jen trefou Davida Trousila. Po prohře 3:2 jsme tak
zůstali po třech kolech posledním týmem, který si do tabulky nepřipsal ani
jeden bod. A získat ho v dalším utkání se zdálo být velmi těžké, protože
čtyř zápasová série na hřištích soupeřů pokračovala na Slavoji Kladno.
Úvod se nám ale povedl, když jsme šli třikrát sami na brankáře, ten nás
však pokaždé bravurně vychytal a tak přišel tvrdý trest. Ač si domácí
nevypracovali žádnou šanci, prohrávali jsme 4:0! Přesto jsme ale dokázali
výsledek otočit!!! Do poločasu jsme po gólu Michala Kochlefla a dvou
Vojty Bureše snížili na rozdíl jedné branky. Ve druhém pak dvěma trefami
Davida Trousila a jedné Jana Pátka zápas dokonale otočili. Další dva
venkovní zápasy byly smolné, když jsme pokaždé prohráli o gól. Nejprve
na hřišti Brandýsku 2:1, do vedení nás poslal Kochlefl a poté ve Švermově
3:2 (Kochlefl, Bureš z pen). V dalším utkání jsme po čtyřech týdnech
konečně hráli doma a po zásluze jsme porazili rezervu Stochova 2:0
(Čermák, Pavlis). K lídrovi tabulky do Družce se nám tak jelo o něco lépe,
ale bohužel ani dobrý výkon na body nestačil, když jsme nakonec v závěru
inkasovali ještě dvě laciné branky o prohráli 4:1 (F. Trousil).

SK Běleč hledejte také na www.skbelec.banda.cz.
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úkolů, které jsou průběžně vyhlašovány na webových stránkách
www.recyklohrani.cz. Baterie sbíráme v zelené bedně u hlavního vchodu školy,
ostatní zařízení v červené popelnici u vchodu do školky. Děkujeme za školu i
přírodu!
Prázdniny a volna: 28.-30.října v ZŠ, 16. a 17.listopadu v ZŠ i MŠ,
21.12.2009-3.1.2010 pro ZŠ a 23.12.2009-3.1.2010 pro MŠ.
Další aktuální informace o dění ve škole a fotky ze školních akcí si
prohlédněte na webových stránkách. Kontakty do školy a školky – telefon: 312
650 130, 312 520 463, mobil: 736 540 811, e-mail: zs.bratronice@email.cz, web:
www.zsbratronice.cz.
Přejeme všem čtenářům krásný podzim.
Jitka Tenklová, ředitelka

Zuzana Fejfarová a Šárka Sádlová

Pro informovanost všech občanů Bělče, otiskujeme i další materiály související se
snahou o založení Lesnického parku Křivoklátsko:
Výhody Lesnického parku
pro obce
- vysoká známka atraktivnosti území přesahující známku národního parku.
Dnes v ČR 4 NP, z toho jeden tak zdiskreditovaný, že vyvolává spíše
negativní emoce
- přístup k dotacím z titulu CHKO a BR Křivoklátsko a Lesnického parku
bez ponižujícího vydírání starostů obcí ministerstvem ŽP podmiňováním
přidělení dotace souhlasem s NP
- příležitost začlenit se do Mezinárodní sítě modelových lesů a
spolurozhodovat o všech aktivitách v daném území s možností kdykoliv z
této struktury vystoupit pokud nebudou naplněny představy obce. U
CHKO nebo NP není vystoupení možné
pro občany obcí v regionu
- volný a bezplatný přístup do všech částí lesů kromě NPR, kam to
neumožňuje už nyní zákon č. 114 Sb.
- zachování zdrojů paliva ze samovýrob při vyklízení klestu nebo při
výchovných zásazích
- volný průjezd pro cyklisty po všech lesních komunikacích
- zachování objemu lesnických činností (těžeb i pěstebních prací), a tím
zachování pracovní nabídky pro zaměstnance, živnostníky i firmy v
obdobném rozsahu jako nyní
pro návštěvníky Křivoklátska
- stejná práva pro volný vstup do všech lesních porostů pro všechny
občany bez ohledu na místo bydliště
- možnost využívání lesních porostů ke všem k lesu a přírodě šetrným
aktivitám
- rozšíření nabídky informačního a vzdělávacího střediska Křivoklát včetně
lesní pedagogiky
- i nadále možnost využívání rekreačního areálu Emilovna k různým akcím
soukromým i firemním
- budování dalších zařízení pro zpříjemnění pobytu v lese a využití volného
času v přírodě
pro firmy pracující v lesnicko-dřevařském sektoru v regionu
- zachování stejného objemu lesnických činností jako dosud
- zachování stejného objemu produkce dřevní hmoty
pro myslivce
- zachování současných možností výkonu práva myslivosti v pronajatých
honitbách LČR
pro rybáře
- zachování současných možností hospodaření v rybářských revírech i
rybolovu bez hrozby vyloučení práva rybaření jak k tomu došlo např. v
NP Podyjí

- 10 -

-3-

Ještě další důležité informace ze ZŠ a MŠ Bratronice
Setkání školské rady
10.9.se poprvé v tomto školním roce sešla školská rada téměř v plném počtu.
Paní předsedkyně Jiřina Průšová nás přivítala a seznámila nás s jediným bodem
programu a to:
Výroční zpráva školy o činnosti školy za minulý školní rok 2008/2009.
Všichni členové školské rady měli možnost si tento obsáhlý dokument předem
prostudovat a proto jsme podrobněji probrali pouze tyto body:
– vzdělávání žáků obce Bratronice a okolních obcí (Běleč, Sýkořice, Lhota)
– účast členů školské rady na školních akcí
– malá kapacita MŠ
– vyhovující školní jídelna
– výsledky vzdělávání žáků
– prevence patologických jevů
– pokus o získání dotace na nové vybavení budovy
– hospodaření s penězi školy od OÚ
Školská rada jednohlasně schválila výroční zprávu školy
za školní rok 2008-2009.
Lada Kalmusová, učitelka

Od 6.října zveme všechny děti, které mají rády pohyb na

C V I Č E N Í

D Ě T Í

Scházíme se každé úterý od 16 do 17 hodin
v našem kulturním domě.
Nezapomeňte si vzít přezůvky a dobrou náladu!
Těšíme se na vás!

pro vodáky
- zachování současných možností volného a bezplatného využívání celého
toku řeky Berounky bez hrozby omezení této sportovně rekreační
činnosti, jak k tomu došlo např. v NP Šumava nebo v NP Podyjí
pro všechny ostatní milovníky křivoklátských lesů
- zachování druhové pestrosti a zvyšování kvality křivoklátských lesů bez
rizika velkoplošného zhroucení lesních ekosystémů, jak k tomu stále ještě
dochází v NP Šumava
pro politiky
- zabezpečení rozvoje území bez dalších mandatorních nákladů
- zvýšení prestiže ČR v mezinárodním měřítku
pro ochranáře přírody
- možnost věnovat se nadále pouze příjemným aktivitám a kontrolní
činnosti bez vlastní zodpovědnosti za stav a vývoj území
pro lesníky
- zvýšení prestiže českého lesnictví v domácím i mezinárodním měřítku
- zachování tradice křivoklátského lesnictví jako kulturního bohatství
našeho národa
Nevýhody lesnického parku
- pouze pro ochranáře přírody - nezískají absolutní moc nad rozlehlým
územím Křivoklátska bez jakékoliv zodpovědnosti za jeho budoucnost /viz
politická zodpovědnost min. ŽP Bursíka v NP Šumava.
O založení Lesnického parku mají zájem i majitelé lesů na Křivoklátsku
a v okolí.
Alternativa Lesnického parku oproti připravovanému Národnímu parku se líbí i
majiteli velké části lesů, panu Jerome Colloredo-Mannsfeldovi, se kterým již o
tomto plánu jednal jeho ředitel lesní a rybniční správy ing. Myslivec.
Na konci měsíce srpna po jednání projevil zájem o připojení do Lesnického parku
části pozemků Lesní správy Nižbor její ředitel ing. Davídek.
Jedná se dále a připravuje se pracovní skupina, která bude variantu Lesnického
parku prosazovat na příslušných ministerstvech i politických kruzích.
O dalších krocích vás budeme dále informovat.
Starosta a redakce
**POZVÁNKA PRO TANCECHTIVÉ ** POZVÁNKA PRO TANCECHTIVÉ**

Restaurace U čápa
pořádá dne 6.11. 2009

DISKOTÉKU
Začátek je ve 20 hodin
a tančit můžete až do 2 hodin do rána!
Hrají Pepa Port a Karas
-4-

bodů, plnění Spotřebního koše. Snažíme se, aby jídelníček byl pestrý, aby dětem
u nás chutnalo a myslím si, že se nám to daří. Je pravda, že malé děti se
s některými jídly seznamují a někdy nějaký čas trvá než si na ně zvyknou. Dost
velkým problémem jsou pro děti luštěniny. Jsme rády, že je pryč doba kdy na
jídelníčku byla čočka a maminka se hrozila „Čočka, to jdeš před obědem domů.“
Snažíme se, měníme receptury, hledáme nové recepty a zařazujeme i nové
suroviny. Příkladem mohou být Římské placičky. Jsou to placky podobné
bramboráku, děti je mají celkem rády a ani netuší, že jedí luštěniny. Mezi oblíbená
jídla našich strávníků patří: buchtičky s krémem, špagety a vepřové po italsku,
rajská omáčka s knedlíkem a spousta dalších.
Na závěr bych si ale trochu postěžovala. Mrzí nás, když dětem dáváme po
obědě ovoce, nějakou sladkost, i dost drahé jogurty a ony to po sobě házejí nebo
rozšlapou na chodníku cestou domů.
Za školní kuchyni Vyhnanovská

Ze školičky......
K bohaté nabídce zájmových kroužků přibyl ještě jeden velmi zajímavý –
italština hrou. Děti se ještě mohou přihlásit. Jazyky jsou v dnešní době velmi
důležité a čím dříve s nimi děti začnou, tím více jim v hlavičce zůstane. Celou
nabídku
zájmové
činnosti
školy
si
lze
prohlédnout
na
http://www.zsbratronice.cz/index.html.
26.září se konalo přátelské utkání ve fotbálku mezi Moucha teamem a
FC Plácačkami Bratronice, kterého se zúčastnily i učitelky ze ZŠ a paní starostka.
Děkujeme hlavní organizátorce paní Mirce Kuikové a v neposlední řadě i všem
hráčům a hráčkám za vysilující výkon a divákům za tolik potřebnou podporu,
neboť peněžitý výtěžek akce byl opět slavnostně předán dětem ze školy a školky.
Příště se budeme snažit dát o akci vědět dříve a očekáváme větší diváckou účast.
15.října – návštěva ZŠ Zbečno a výlet na Klíčavu (3.-5.ročník), 16.října –
loutkové divadlo Lampion Kladno, pohádka „Nebojsa“ (ZŠ i MŠ).
Od 20.října sbíráme starý papír – noviny a časopisy. Odvoz sběru: v
pondělí 26.října. I za starý papír získáme pro děti pár korun na různé akce
(výlety, divadla apod.).
Blíží se Vánoce a už jsme začaly s nákupy dárků pro děti. Obracíme se
jako každým rokem na všechny sponzory a Ježíšky – předem moc děkujeme za
jakýkoliv, byť i malý, sponzorský dáreček. Můžete se domluvit se zaměstnanci
přímo na jednotlivých pracovištích školy, školky nebo družiny, co bychom asi tak
letos chtěly pořídit.
Chystáme pro vás již tradiční vánoční besídku s prodejní výstavou –
bude se konat ve čtvrtek 17.prosince od 15.30 hodin v Sokolovně v
Bratronicích. Všichni jste srdečně zváni.
Naše škola se již v loňském roce zapojila do soutěže recyklohraní,
pořádané neziskovými organizacemi EKO-KOM, ECOBAT a ASEKOL. Zapojte se
do soutěže i vy! Sbírejte vybité baterie a drobná elektrozařízení (mobilní telefony,
kalkulačky, elektrohračky, discmany, walkmany, MP3 přehrávače, drobná
počítačová vybavení). Za nasbírané vysloužilé baterie a elektrozařízení získá
škola body, za které si bude moci vybrat odměny. Další body získají žáci splněním
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Milí spoluobčané,

Vinárna Běleč Vás zve na
příjemné posezení dne 23.10.2009
od 18 do 19 hodin
s paní Miluškou Radimcovou, která se celoživotně zabývá prevencí
a léčením neduhů všeho druhu s pomocí bylinných preparátů.
Přihlášky přijímáme ve Vinárně Běleč
a pro přihlášené do 20.10. je připraven malý dárek!
Přihlásit se můžete i telefonicky na čísle 607 729 943
Přijměte prosím toto pozvání a přijďte se za námi podívat. Vstup je
zdarma, ale umožněn bude jen přihlášeným. V tuto dobu bude
Vinárna uzavřena jen pro vás. Dozvíte se, jak si pročistit své tělo,
posílit imunitu a předejít nemocem.
Seznámíte se s nejoblíbenějšími přírodními produkty
(například proslulé švýcarské firmy Just) a také s novinkami na trhu.
Čeká vás překvapení v podobě malého dárku.
Těším se na Vás!
Miluška Radimcová

Milé dívky, dámy, ženy, holky, tety, matky, babičky!
Je tu něco pro vás!!!
19.10.2009 pořádá Vinárna

,,Dámskou pěknou hodinku"

Nechte doma dítka zlobivá a starosti o večeři, chlapi stejně doma
nebudou, a přijďte posedět u vínka nebo kávy do naší provozovny.
Začátek ,,Pěkné hodinky" je ve 14 hodin.
Muži mohou doprovázet, ale pouze v dámském oblečení.
Jinak platí pokutu, kterou dámy propijí !!!
Srdečně zvou Dragounovi

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
Všem našim spoluobčanům, kteří v říjnu a listopadu slaví svá životní jubilea,
přejeme dobré zdraví a méně starostí. Jmenovitě blahopřejeme k pěkným
kulatinám paní Květoslavě Dvořákové a také paní Marcele Jiřikovské, dále paní
Jarmile Hyklové, panu Josefu Pekařovi a k pěkným polokulatinám paní Věře
Machové. Přejeme vám všem stálou osobní pohodu!
Starosta, OZ a redakce
Zveme všechny milovníky podzimních létajících kamarádů
na

D R A K I Á D U

Přijďte se svými draky na Stadion Josefa Zaspala

Hlásí se ZŠ a MŠ Bratronice
Ze školní jídelny......
S novým školním rokem došlo i k provozním změnám ve školní jídelně.
Nejdůležitější je změna v termínu placení stravného, která se týká všech
strávníků. STRAVNÉ VYBÍRÁME DO 3. DNE DANÉHO MĚSÍCE. Chceme touto
cestou požádat všechny rodiče, aby tento termín dodržovali. Děkujeme.
Další informace se týká přihlašování dětí ke stravování. Žáci ZŠ se přihlašují
do 7,30 hod, tj. před začátkem vyučování. Žáky MŠ by měly rodiče přihlásit do
7,45 hod. Velmi nám tím pomůžete při plynulé přípravě pokrmů.
Požadavky na stravování ve školních jídelnách se stále zvyšují. Nejde jen o to
uvařit chutné jídlo, ale musíme plnit spoustu věcí okolo. Dodržování Kritických
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v sobotu 24.10.2009 ve 14 hodin.
Zkusíme pouštět dráčky a pro nejúspěšnější majitele budou připraveny
ceny za nejoriginálnějšího, nejhezčího a nejvýše létajícího draka, draka
akrobata! A ani ti, kterým se létání zrovna nevyvede, nemusejí být smutní
– i pro ně budou připraveny ceny útěchy.
Neváhejte a přijďte v hojném počtu,
ať se nebe nad Bělči třepetá barevnými draky!
Za organizátory Zuzana Fejfarová
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Elektrowin informuje:
Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá.
Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005
činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí,
že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické
energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si
dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku
1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu
lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých
domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává
používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího
modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti
let je 48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili,
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o
nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně
zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický
štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A
pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické
třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím
starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm
procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent
takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť
míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností
3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije
přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných
dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci
roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen
elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou
smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.
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