Rok: 2019
Číslo:
Měsíc:

10
říjen

Ročník: XXVI.

Chystá se kulturní víkend.
V pátek 22. 11. 2019 se v sokolovně ve Vračovicích uskuteční ve večerních
hodinách zábava pro dospělé. K poslechu a tanci hraje skupina Focus rock.
Se skupinou je možné se předem seznámit na webových stránkách
www.focusrock.cz).
Sobotní odpoledne 23. 11. 2019 bude věnováno hlavně dětem, ale i rodičům –
po roce se setkáme na vánočním tvoření.
Na obou akcích je zajištěno občerstvení – jídlo, nealko, alko, čaj, káva – v pátek
za poplatek, v sobotu zdarma.
Bližší informace o těchto víkendových kulturních akcích budou zveřejněny
v listopadovém zpravodaji.
Všichni jste srdečně zváni!

Hana Mrázková a Tomáš Moravec

Domácí kompostéry.
Kompostéry máme doma. Jak jsme Vás informovali už v březnu, dotace
nepokryje veškeré finanční náklady na nákup. Každá domácnost, která dostala
kompostér, přispěje částkou 500,- Kč. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti
na obecním úřadě nebo převodem z účtu.
Platbu pošlete na účet č. 2200081836/2010. Variabilní symbol 1000 a za to číslo
popisné a písmeno K– platí pro Vračovice (např. pro čp. 45 bude variabilní
symbol 100045K). Variabilní symbol 2000 a za to číslo popisné a písmeno K –
platí pro Orlov (např. pro čp. 45 bude variabilní symbol 200045K).

Základní pravidla pro kompostování.
• Umístění kompostéru: je třeba zajistit kontakt kompostu s půdou (rovná plocha,
nejlépe na prokypřené půdě), vhodné umístění v polostínu, stín ani přímé slunce není
vhodné pro nádobu ani materiál uvnitř;
• Vhodné suroviny pro kompostování: odpad ze zpracování zeleniny a ovoce - slupky,
čajové a kávové zbytky, skořápky z vajec a ořechů, zbytky pečiva a obilnin, posečená
tráva, listí, větvičky, kůra, hobliny, piliny, sláma, seno, popel ze dřeva, trus
hospodářských zvířat, podestýlka domácích mazlíčků, novinový papír, krabice na vejce,
ruličky od toaletního papíru, papírové ubrousky, papírové ručníky;
• Nevhodné suroviny pro kompostování: velké množství vařených potravin, zbytky
masa a masné výrobky, ryby a výrobky z ryb, mléko a mléčné suroviny, barevně
potištěný papír, tuky a oleje;
• Dospodu kompostéru patří hrubší a vzdušný materiál, čím pestřejší skladba materiálu
tím lépe;
• Chceme-li kompostovat větší kusy např. dřeva, je třeba je nadrtit/nasekat;
• Pro správnou funkci kompostéru je třeba zachovat poměr ukládaných surovin bohatých
na uhlík (starší, dřevnatý, hnědý materiál) a surovin bohatých na dusík (čerstvý,
šťavnatý, zelený materiál). Obecně se dá říct, že na 1 díl zeleného materiálu je třeba 23 díly hnědého materiálu. Dodržíme-li správný poměr ukládaných surovin, kompost
nebude zapáchat. Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm
převládá materiál s nadměrným množstvím uhlíku → přidáme např. posekanou trávu
nebo listí (zelený materiál). Pokud kompost zapáchá po amoniaku, znamená to, že v něm
převládá materiál s nadměrným množstvím dusíku → přidáme např. kůru, piliny,
hobliny, štěpku, seno, slámu, noviny (hnědý materiál).
• Dalším důležitým faktorem, na kterém závisí proces kompostování, je správná vlhkost
surovin, které jsou uloženy v kompostéru. Je-li kompost suchý, zásadně se zpomaluje
proces rozkladu. Je-li kompost příliš vlhký, začne zapáchat. Dá se říct, že správnou
vlhkost kompostovaného materiálu poznáme tak, že je na dotek vlhký jako „dobře
vyždímaný ručník“.
• Pro urychlení procesu kompostování můžeme do kompostéru přidat malé množství
(lopatu) půdy, zralého kompostu, případně hnůj.
• Materiál uložený v kompostéru by se měl pravidelně míchat, aby se docílilo
rovnoměrného přístupu kyslíku. Zhruba za 6-12 měsíců od založení kompostu se vytvoří
zralý kompost, který má homogenní strukturu a voní po lesní půdě.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den
pátek: 1. listopadu – 29. listopadu – 27. prosince.
Vytříděný papír – svozový den středa: 16. října – 13. listopadu – 11. prosince.
Kontejner na bioodpad u hasičské zbojnice ve Vračovicích je otevřen.
Obecní úřad: úřední hodiny

pondělí

17:00 – 19:00 hod.

Obecní knihovna:

čtvrtek

17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

