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SLOVO ÚVODEM 
 

Milí spoluobčané,  

je tady jaro, a to je doba, kdy do rukou dostáváte náš ZPRAVODAJ místní části 

Zelinkovice – Lysůvky, kterým si dovolíme přiblížit loňské události a nastínit to, co se 

v našem okolí připravuje v roce letošním. Jak jste měli možnost registrovat a také si 

přečíst, hodně se loni a letos odehrálo ve věci převodu vlastnictví Minimotorestu U 

Fojtíků (foto výše z dob dávných). Stálo to hodně času, energie, někdy i přemlouvání, 

ale věc se díky 24 zastupitelů města podařila a teď se jen čeká na samotný převod na 

město a „zatím“ máme dosaženo vysněného cíle. Pak už zbývá jen pronajmout objekt 

šikovným nájemcům, kteří rozjedou provoz restaurace a opět bude vše fungovat tak, 

jak má.  

Letošní rok bude plný novinek a změn, o kterých se můžete dočíst dále. Také nás 

čekají komplikace v dopravě. Osadní výbor ve spolupráci s místními složkami a 

občany se opět bude snažit život v naší místní části alespoň trochu zpříjemnit a zpestřit 

kulturní, sportovní a jinou akcí. 

Opět je nutné poděkovat představitelům Statutárního města Frýdek-Místek za finanční 

podporu při pořádání akcí typu: letní kino, prázdninová veselice, gulášfest či plackové 

hody a další. Také tento zpravodaj vychází z finančních prostředků města. Díky patří i 

Dobrovolnému svazku obcí Olešná, který nám poskytuje na výše uvedené akce 

přístřešky, lavičky + stoly a hlavně skákací hrad pro naše nejmenší.  

http://www.ovzl.cz/


POČET OBYVATEL 

Počet           Zelinkovice              Lysůvky   

občanů muži ženy muži ženy Celkem 

k 1.1.2017 165 149 140 168 622 

k 1.1.2018 146 160 158 151 615 

 

V porovnání s rokem 2017, kdy se nám zvedl počet obyvatel o 17 občanů, došlo 

k 1.1.2018 opět k poklesu o 7 lidí. Jsme však optimisté a věříme, že díky chystaným 

kolaudacím několika nových rodinných domů dojde opět k navýšení počtu obyvatel.  

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Jubilanti v roce 2017: 

70. let Galačová Jiřina, Konopčík Čestmír, Mička Jaroslav, Pokluda Josef, 

Pokludová Anděla 

75. let Habrnál Jaroslav, Karásek Karel, Lepík Vladimír, Petrošová 

Ludmila, Volná Jiřina 

80. let Bekerová Věra, Kupčáková Miroslava, Žáček Josef 

85. let  Kocichová Marie, Michálková Zdeňka 

90. let Lepíková Adéla 

Nejstarším občanem je pan Bohumír Škovran (1925) a za ženy patří prvenství paní 

Ludmile Doležilové (1923). 

 

Naposledy jsme se v roce  2017 rozloučili s těmito občany: 

Zelinkovice: Klečka Jaromír,  Pavlok Oldřich 

Lysůvky: Bajtek Jiří, Carbol Josef, Lanča Zdeněk,   

 

Novorození občánci v roce 2016 : 

Zelinkovice Horák Mikuláš Adam, Žurek Marian,  

Lysůvky Karchňaková Melánie, Kříž Filip, Žvaková Viktorie 

Pozn. autorů: zveřejněná jsou pouze jména lidí, kteří dali písemný souhlas 

 



INFORMACE OSADNÍHO VÝBORU: 

 

V loňském roce jsme měli možnost již podruhé využít městem přidělené finanční 

prostředky, které zastupitelé podle daného klíče přidělovali všem okrajovým částem 

města Frýdku-Místku. Pro Zelinkovice a Lysůvky to byla částka 2.600.000,- Kč/rok. 

Nevyčerpané prostředky z jednoho období se automaticky přesouvají do roku 

následujícího – o tyto přidělené prostředky nevyčerpáním nepřijdeme. 
 

 

Přehled finančních prostředků a jeho čerpání od r. 2016, kdy město přidělilo 

prostředky poprvé: 

 

Rok Stav finančních 

prostředků k 1.1. 

Během roku 

proinvestováno 

Konečný zůstatek 

k 31.12. 

2016 2.600.000,- Kč 1.455.900,- Kč 1.144.100,- Kč 

2017 3.744.100,- Kč 1.586.000,- Kč 2.158.100,- Kč 

2018* 4.758.100,- Kč 5.600.000,- Kč - 841.900,- Kč 

2019* 1.758.100,- Kč   

*jde o pravděpodobný vývoj (5.600.000,- přibližná cena Minimotorestu vč. vybavení) 

 

 

Loni se proinvestovala částka 1.586.000,- Kč na tyto investiční akce: 
 

- oprava propustku (malý most Na Dolinách) v Lysůvkách     1.020.000,- Kč 

- oprava komunikace ul. Rovenská (od čp.1 k lípě) Zelinkovice    566.000,- Kč 

 

Stále zůstávají nerealizované tyto navržené investiční akce: 

 

- doplnění osvětlení nové cesty Na Dolinách + osvětlení podjezdu pod R 48, 

- zprovoznění dvou (momentálně nefunkčních) lamp veřejného osvětlení na hřišti 

v Lysůvkách, 

- vypracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace ul. Hraniční od čp. 

112 p. P. Michna k čp. 103 p. M. Vítek, 

- oprava cesty kolem kostela v Lysůvkách (po příp. převodu vlastnictví na město, 

dosud vlastní cestu církev).  

 

Vzhledem k tomu, že na některé investiční akce je nutné mít vypracovanou 

projektovou dokumentaci nebo vyřízené stavební povolení, nebylo možné vše ani 

z finančního hlediska zrealizovat (do limitu by se vše nevešlo).  

 

Výzva!!!! 

Kdo chce informace „z první ruky“ napište na mail: ovzl@seznam.cz a veškeré 

novinky a informace, které budou zavěšeny na stránkách OV, ihned obdržíte na Váš 

mail. 
 

mailto:ovzl@seznam.cz


POZOR!! NOVÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PLATNÁ OD LETOŠNÍHO ROKU 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 

o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018 usneslo 

vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,                 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška) je zákaz používání zábavní 

pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve statutárním městě 

Frýdek-Místek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.  

 

Čl. 2 

Zákaz používání zábavní pyrotechniky 

 

Používání zábavní pyrotechniky
1
 je na území statutárního města Frýdku-Místku zakázané.  

 

Čl. 3 

Výjimky 

 

1) Rada města Frýdku-Místku je oprávněna na základě odůvodněné a předem doručené žádosti 

udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky.  

 

2) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí pro pyrotechnické výrobky 

kategorie F1 dle § 4 odst. 2 zák. č. 206/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (F1 - je nejméně 

nebezpečná pyrotechnika. Patří sem prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, třaskaviny, 

menší rotující předměty, pistolové kapsle... Pouze tato zábavní pyrotechnika může být i ve 

stánkovém prodeji. Tato zábavní pyrotechnika je od 15 let). 

 

3) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí ve dnech 31. prosince a 1. 

ledna.  

 

Čl. 4 

Kontrola a sankce 

 

1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Frýdek-Místek. 

 

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů
2
.  

 

 

                                                 
1) § 3 písm. b) zákona č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice),  

ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
 

aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252384'&ucin-k-dni='30.12.9999'


DALŠÍ INFORMACE A PROSBY OSADNÍHO VÝBORU NA OBČANY: 
 

  

1. Stále se na nás obrací zaměstnanci Frýdecké skládky, technických služeb a další 

firmy, že větve přesahující do prostoru cest jim ničí auta (podřený lak, rozbitá 

zrcátka apod). Vyzýváme všechny majitele stromů a keřů, které jakýmkoliv 

způsobem zasahují do cest či chodníků, aby provedli okamžitě ořez. 

 

2. Další nešvar, který se rozmáhá na našich ulicích je, že svá auta či auta vašich 

přátel a známých postávají na cestě. Každý z vlastníků domu má svůj vjezd či 

prostranství před plotem. Buďte tedy vůči svým sousedům a autům, které 

provádí např. zimní údržbu, popeláři, rychlá záchranná služba, hasiči a další 

ohleduplní. Auto zaparkujte tak, aby nezasahovalo do vozovky.  

 

3. Parkoviště u kostela slouží pouze pro návštěvníky hřbitova či kostela. 

Vyzýváme tedy občany okolních domů, aby zde parkovali, pouze výjimečně. 

 

4. V zimním období se celkově špatně dýchá. Bohužel někteří z Vás vypouští do 

ovzduší další škodliviny, které by nemuseli. Je jasné, že ne každý má na nový 

kotel. Ale je v zájmu každého z nás nespalovat to, co do kotle nepatří. Řada 

z Vás topí PET láhvemi, různou dřevotřískou, odpadky a jinými věcmi, které i 

když si myslíte, že nejsou vidět, tak jsou hodně cítit. Topte prosím 

obnovitelnými zdroji, elektřinou, plynem, uhlím, dřevem, koksem, ale ne 

ničím jiným!!!! Ničíte zdraví všech ostatních, ale i své. 

 

5. Město zatím nevydalo žádnou vyhlášku týkající se nedělní klidu, ale pokud 

budou stále mezi námi bezohlední občané, kteří kosí, řežou, bouchají a třeba i 

pálí listí v neděli, tak věřte, že je to jen otázka času, než vyhláška bude platit. 

Jsme soudní lidé, je jasné, že když 7 dní prší a v neděli je pak pěkně, že vyjedou 

se sekačkou všichni, ale to je výjimečná situace. Ale pokud je celý týden hezky, 

dopřejte svým sousedům alespoň v neděli klid. Budou Vám všichni vděčni. 

 

6. Pro občany Zelinkovic, Lysůvek a Chlebovic nastane možná již v letošním 

roce velmi nepříjemná věc. Dostaly se nám na stůl materiály – dokumentace o 

hodnocení vlivu na ŽP, týkající se ukončení hornické činnosti OKD. V té se 

mimo jiné hovoří, jak a v jakém množství budou projíždět nákladní auta, po 

R48, budou např. odvážet stavební odpad na skládku, která by měla dle 

předpokladu trvat cca 8 měsíců (první 4 měsíce by mělo jít o cca 57 

nákladních aut denně, další 4 měsíce: 291 aut denně). Dále se budou převážet 

výpěrky z odvalů taktéž asi 4 měsíce: 32 aut denně. Na závěr budou dovážet 

popílkovo-cementové směsi z betonárny také 4 měsíce v intenzitě 32 aut 

denně. Jaká bude skutečnost, to zatím netušíme, budeme se snažit zjistit např. na 

MM F-M víc. Tyto informace máme zatím z jiných zdrojů. 

 



A teď ještě něco málo k Minimotorestu U Fojtíků.  

Toho, co bylo napsáno (někdy i neskutečné lži a nesmysly) bylo sice dost, ale i tak 

někteří z Vás stále nevědí, jak se věci mají. 

V srpnu loňského roku vyšlo najevo, že 4 vlastníci Minimotorestu mají záměr objekt 

prodat. Bylo nám, jako OV, jasné, že pro to musíme něco udělat. Strašákem nám byl 

kulturák v Chlebovicích, který dnes již svému účelu bohužel neslouží. Během 2 dnů 

jsme obešli celou vesnici a vysvětlovali, co se děje. Kdo chtěl podpořit nápad, aby 

město objekt koupilo a byl doma zastižen, mohl podepsat „souhlasné prohlášení“. 

Z celkového počtu asi 500 občanů starších 18 let nám písemnou podporu podepsalo 

305 lidí. Pak už začala vyjednávání s městem. V září proběhla samotná obhlídka 

objektu, které se zúčastnili majitelé, pan primátor, všichni náměstci a další pracovníci 

MM F-M. Poté byla schůzka mezi vlastníky a MM F-M o ceně a dalších ujednáních. 

Následovala schůzka celého OV Z-L s představiteli města, kde jsme prezentovali své 

vize a záměry s objektem. Po celou dobu nás maximálně podporoval pan primátor i 

náměstci Deutscher, Machala, Žabka. Bohužel pan náměstek Kajzar byl od počátku 

proti.  

Celý návrh pak na zastupitelstvo předkládal pan primátor a předsedkyně OV Z-L. Pan 

náměstek Kajzar za investice tento návrh odmítl předložit z důvodu, že byl proti. 

Zastupitelstvo se konalo v pondělí 26.2.2018, kde se za OV Z-L dostavila i 

předsedkyně Alice Ondračková a pan Aleš Hranický. Jednání kolem tohoto bodu 3e) 

trvalo velmi dlouho. Pan primátor byl velmi dobře na tento bod jednání připravený, 

mluvil v úvodu věcně a s pádnými argumenty. Poté předal slovo předsedkyni OV, 

která se snažila za občany Zelinkovic, Lysůvek, ale i Štandlu a Olešné vylíčit, jak to 

cítí řada místních a proč nám tak jde o to, aby město tento objekt koupilo. Pak se do 

diskuze zapojila řada zastupitelů, kteří byli PRO, ale vystoupili i ti, co byli PROTI. Po 

necelých dvou hodinách, v 11:08 hodin, které byly věnovány tomuto bodu, došlo na 

hlasování. To dopadlo tak, že PRO bylo 21 zastupitelů (aby byl bod schválen, je 

zapotřebí 22 hlasů). Po neúspěšném hlasování zástupci OV Z-L z jednací síně odešli 

zklamaní. Nutno konstatovat, že důležitou roli poté sehrála bývalá primátorka Eva 

Richtrová, která se ze zdravotních důvodů neúčastnila zastupitelstva. Vše sledovala 

on-line doma. Ve 12:00 hodin však byla v jednací síni přítomna a hlasovalo se znovu o 

Minimotorestu. V druhém hlasování jsme získali podporu 24 zastupitelů (kromě E. 

Richtrové své rozhodnutí změnila i zastupitelka za KSČM Mgr. Dostálová Mohylová a 

za Realistický klub MUDr. Přádka. 

Byl to obrovský boj. Všem, kteří za nás v okrajové části bojovali a podpořili tento 

projekt, bych chtěla srdečně poděkovat. Všechny vyjmenovat nelze, ale jak se 

jednotlivě hlasovalo, můžete vidět níže. Obecně nás ale podpořili zastupitelé stran: 

ČSSD, KSČM, ANO, KDU-ČSL, RK (realistický klub). Naopak proti byli NM FM 

(Naše Město) a KOZ (Klub opozičních zastupitelů). 

Teď čeká majitele Minimotorestu sepsání smlouvy s městem, pak je nutné provést 

zápis do katastru nemovitostí. Řádově to může trvat cca do konce května. Pak 

proběhne výběrové řízení na nového nájemce, který bude restauraci provozovat. 

A pak už se snad budeme těšit, že se věci ustálí, vjedou do správných kolejí a my 

všichni se brzy sejdeme na slavnostním otevření Minimotorestu U Fojtíků. 



 

Jak se hlasovalo 26.02.2018 na 22. zasedání ZMFM: bod 3e)  Minimotorest  

 
Hlasující Strana Hlasoval 

Bártek Miroslav, Ing. KOZ ZDRŽEL SE 

Chlebek Tomáš NMFM ZDRŽEL SE 

Chýlek Jaroslav, Ing., MBA ČSSD PRO 

Čubová Lenka ČSSD PRO 

Deutscher Karel ČSSD PRO 

Dokoupil Miroslav, JUDr. KSČM PRO 

Dostálová Mohylová Eva, Mgr. KSČM PRO 

Fiala Jiří, Mgr. NMFM NEHLASOVAL 

Gaj Petr, Bc. KOZ ZDRŽEL SE 

Holý Pavel KSČM PRO 

Horký Jaromír, PaedDr. KOZ ZDRŽEL SE 

Kajzar Jiří, Ing. NMFM ZDRŽEL SE 

Kališ Dalibor, Ing. KSČM PRO 

Koval Libor KDU-ČSL PRO 

Kozák Petr, MUDr. ČSSD PRO 

Kubský Vladimír KOZ ZDRŽEL SE 

Machala Pavel, Bc. ČSSD PRO 

Míček Jakub, Bc. ANO PRO 

Novosad Radek ČSSD PRO 

Otipka Boleslav, RNDr. KOZ ZDRŽEL SE 

Pobucký Michal, Mgr. DiS. ČSSD PRO 

Přádka Miroslav, MUDr. Ing. PhD. RK PRO 

Richtrová Eva, Ing. RK PRO 

Ryška Jaroslav ANO PRO 

Šebestová Doris, Mgr. KOZ NEHLASOVAL 

Sikora Marcel KDU-ČSL PRO 

Šimoňák Marek, Mgr. Et Mgr., MBA NMFM ZDRŽEL SE 

Skotnica Petr ČSSD PRO 

Slezák Miroslav ČSSD PRO 

Šponerová Kamila, Ing. NMFM ZDRŽEL SE 

Staněk Oldřich, Mgr. KSČM PRO 

Valach Milan KOZ ZDRŽEL SE 

Varcholová Pavlína, Ing. KOZ NEHLASOVAL 

Vrba Ivan, Mgr. KSČM PRO 

Žabka Richard, Ing. KDU-ČSL PRO 

Zaoral Jiří ČSSD PRO 

Zbranek Tomáš Benedikt, PhDr. ČSSD PRO 

Zdroj: oficiální stránky Statutárního města F-M 



FOTOGALERIE Z AKCÍ POŘÁDANÝCH V LOŇSKÉM ROCE: 

 

Opět se velmi vydařila loni v květnu akce „Gulášfest 2017“. Již druhým rokem se 

zapojili i místní sokoli, hasiči, církevní rada a 2 skupinky myslivců. Ti všichni opět 

ukázali své kuchařské schopnosti. To, že se to všem povedlo, bylo vidět všude kolem – 

spokojení občané, kteří si odnášeli porce guláše i domů. K mání bylo opět několik 

druhů: hovězí, z hlívy ústřičné, vepřový, zabijačkový, srnčí a kančí. Všechny byly 

skvělé. Každý tým dostal tentokrát za účast diplom, vařečku a pro všechny bylo i 

pivečko v plechovce.  

 

 

  

 



V srpnu nám přálo počasí a v pátek na letní kino bylo tentokrát hezky. Na český film 

Teorie tygra přišlo přes 120 lidí.  

Hned druhý den v sobotu byla Prázdninová veselice 2017. Jako každý rok byly pro 

děti připraveny v lese soutěže, mohly se svést na ponících, každé dítě obdrželo zdarma 

malé občerstvení (grilovaný párek a pitíčko). K dispozici byl také skákací hrad pro 

děti. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat něco hezkého na obličej. Největším zážitkem 

však byla pěna vytvořená profesionálními hasiči, ve které si užívali nejen ti nejmenší. 

Šlo o směs vody a pěny do koupele, kterou dopředu koupil OV.  Večer pak byla zábava 

pro dospělé.  
 

 
 

 



Krásné počasí vyšlo na akci plackové hody 2017 začátkem října. Účast byla obrovská. 

Organizátoři si šáhli na samé dno. Ze 130 kg brambor bylo usmaženo přes 420 ks 

domácích bramboráků. Kdo chtěl, mohl si zase na placek přidat: masovou směs, zelí 

s anglickou slaninou, zakysanou smetanu, strouhaný sýr, kečup, česnek apod. K mání 

byly opět i placky na sladko, kde si lidé mohli dát povidla, šlehačku nebo jen cukr.  

SUPER AKCE, kdo nebyl, přijďte letos určitě! V letošním roce se polepšíme, bude více 

„smažičů placků“ tak, aby se netvořily velké fronty. 
 

 
 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ZELINKOVICE – LYSŮVKY, Z.S 

 

Počet členů: 189         www.tjsokolzl.cz/ 

 

Pravidelné akce: 

- beskydské tisícovky 

- cyklovýlet 

- volejbal dospělých a mládeže 

 

Tradiční akce: 

- Hoď, skoč, běž 

- zimní lyžařský zájezd  

- jarní turistický zájezd pro rodiče s dětmi 

- podzimní turistický zájezd  

- cykloturistický zájezd žen 

- cykloturistický zájezd mužů 

- sokolský ples  

- Štěpánská a Velikonoční vycházka      

                                                                                       Rádi přivítáme nové členy! 

http://www.tjsokolzl.cz/


 

AKCE POŘÁDANÉ V LETOŠNÍM ROCE NA HŘIŠTI: 
 

- GULÁŠFEST                                (sobota 26. května 2018) 

- VENKOVNÍ LETNÍ KINO          (pátek 3. srpna 2018) 

- PRÁZDNINOVÁ VESELICE     (sobota 4. srpna 2018) 

- PLACKOVÉ HODY                     (sobota 6. října 2018) 

 

           PŘÍPADNÁ ZMĚNA TERMÍNU Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ VYHRAZENA. A MOŽNÁ BUDE I NĚCO NAVÍC. 

 
 

Sběr nebezpečných a objemných odpadů a vysloužilých 

elektrozařízení v místních částech města Frýdku-Místku 
 
 

V sobotu 2. 6. 2017 bude v Lysůvkách a Zelinkovicích probíhat sběr nebezpečných a 

objemných odpadů a vysloužilých elektrozařízení, které od občanů odeberou zdarma 

pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s.  
 

Lysůvky:  
u zahradnictví Bajtek (změna u RD p. Šmída už ne) 08:10–08:40 

u hřiště   08:45–09:15 

 

Zelinkovice: 

u obchodu – AUTO TRUCK  09:25–09:55 

AUTO HONDA – naproti bytovek  13:00–13:30 

Rovenská (u lípy)  13:35–14:05 

 

 

Nebezpečné odpady: 

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 

zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. 

 

Rozbité či rozebrané elektrospotřebiče: 
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky. 

 

Objemné odpady: 

Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. 

 

Zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní – nerozebrané: 

Lednice, mrazáky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, 

vařiče, myčky, vysavače, žehličky, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, TV, rádia, telefony. 

 

 



SVOZ BIOODPADŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

 

Svoz biologicky rozložitelných odpadů od rodinných domů bude zahájen v letošním 

dubnu a bude probíhat až do listopadu. Jednotlivé nádoby budou sváženy jednou za 

dva týdny prostřednictvím hnědých plastových popelnic pouze k tomu účelu 

určených. 

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z ulic v Lysůvkách a Zelinkovicích bude 

prováděn vždy v sudém týdnu v pondělí. Poprvé to bude už v sobotu 31. března 

(náhradní termín za Velikonoční pondělí 2. 4. 2018).  

 

 
 

Co do bioodpadu patří? 

 odpad ze zahrad - tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, 

květiny 

 zemina z květináčů 

 tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin 

 drny, spadané ovoce 

 bioodpad z domácností - zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, 

čajové sáčky, kávová sedlina. 

  

Co do bioodpadu NEpatří! 

 obaly - papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní 

 stavební odpad - beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly 

 komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál 

 převařené zbytky z jídel, maso, kosti, kůže, apod. 

 jedlé oleje 

 jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady 

 uhynulá zvířata. 


