
  

Foto: Petra Heraltová 



2 

 Josef  Kvita    

 Anna  Krpcová   

 Jaroslav Burgert 

 Šárka Kalusová   

 Zdeněk Lichnovský  

 Vladislav Tománek 

 Jarmila Drápalová  

 Helena Purmenská   

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, 
volejte na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte 
zájem o návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte 
vědět na obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 
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Jaké investice plánujeme realizovat v roce 2019 

 

I v novém roce 2019 budeme v obci pokračovat ve velkých investičních akcích. 

Především spustíme realizaci projektu čištění odpadních vod a to pomocí vybudování 

systému domovních čistíren. V současné době je vyhlášena na veřejném portálu výzva 

na dodavatele stavby. Začátek realizace předpokládáme v polovině roku 2019. 

Další velkou akcí bude stavba chodníku ve směru na Štramberk. Soutěž na dodavatele 

stavby vyhlásíme po novém roce. Chtěla bych, abychom s realizací stavby začali 

v průběhu května. Doufám taky, že nám vyjde dotace podaná na státním fondu 

dopravní infrastruktury. 

V novém roce nás čekají také opravy místních komunikací, dokončení výměny kotlů 

v Besedě, oprava střechy na Besedě, obnova brány na hřbitově, dokončení přístavku 

hasičárny.  

Kromě práce nás v novém roce čeká také řada kulturních a sportovních akcí. Těším se, 

že se na nich budeme společně potkávat. 

 

Vše dobré a ještě lepší v novém roce Vám přeje Marie Janečková 

Vážení občané, 
 

ve dnech 1. až 14. ledna 2019  bude probíhat na 

území obce Rybí 

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

 

 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu 
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou 
průkazkou.  
 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou      
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.  
 

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 

Mockrát Vám děkujeme.                  
                 Pracovníci Charity Kopřivnice 
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Vítání roku 2019 
 

Zveme Vás  1. ledna 2019 v 16:30
 
hodin  

na prostranství před obecním úřadem  

na vítání nového roku 2019.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na Vás rada obce. 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 12. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba KOPROCK. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 100 Kč. 

Srdečně zvou myslivci 

TJ Rybí a Sportovní komise  

Vás srdečně zvou na 

Sportovní ples, 

který se koná v pátek 25.1.2019  

od 19.00 hodin v Besedě. 

Na programu: rocková + disco hudba. 

 Vstupné 70 Kč. 

Občerstvení, tombola. 
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TJ Rybí  pořádá v sobotu   

5. 1. 2019 
v Sokolovně v Rybí tradiční 

volejbalový 
 

 

 
 

 
 

Prezentace 8:30  - 9:00 hodin 
Startovné 50 Kč 

 

Guláš , utopenci , párky  
Občerstvení a volná zábava v KALIMERU 

 

Turnaj je určen pro hráče od 16 let . 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 2. ledna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat ve středu 2. ledna a také 
v pondělí 28. ledna  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 
9:30 - 10:00.            
  
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  14. ledna ve stejnou dobu. 
 

Připomínáme všem přihlášeným účastníkům tanečního kurzu u nás v Rybí, že 
začínáme v pátek 18. 1. 2019 v 19:30 hodin v sále Besedy.  

Další termíny budou 8.2., 15.2.,  22.2., 1.3. a 8.3.   (nebo 9.3. v sobotu) závěr 
s kapelou. 

Na všechny se již těší taneční mistři Syrkovi. 

Kulturní komise připravuje DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES.  
Uskuteční se v sobotu 23. února od 16:00 hodin.  

Program plný písniček a her zajistí nám již z loňského roku známá Aneta Poláchová.  
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od             
1. ledna 2019 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

Voda pitná (vodné)                39,18 Kč/ m
3 
(bez DPH)         45,06 (vč. 15% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého !!!  týdne) 
 

ŽLUTÝ PYTEL  na vývoz průhledných plastů    zdarma 
  (vývoz poslední čtvrtek v měsíci) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2019 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
 děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
 dospělí 50 Kč. 
 
ZPRAVODAJ zdarma 

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci 
v majetku obce. 

 

Pro rok 2019 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme 

množství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m

3 

vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2019 je 175 Kč.              
Dle smlouvy můžete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce                       
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy, nebo platbu je 
možné uskutečnit složením hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Platba je splatná 
k 31. 10. 2019. 
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Ve středu 5. prosince 2018 se v sále Besedy konalo 2. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 4 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje doplnění programu o bod:  
 projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce                        (12-0-0) 

 

schvaluje    program  2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                       (12-0-0) 
 

schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                  (12-0-0) 
 

schvaluje návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Pavel Kotek 
  další členové -  Andrea Tománková a Vladimír Pavelka 
   ověřovatelé zápisu – Jaromír Havrlant a Jiří Kudělka 
     zapisovatelka -  Jana Marková                                     (12-0-0) 
  
bere na vědomí usnesení přijaté na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 30.10.2018;        

                                        (12-0-0) 

schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2019                                  (12-0-0) 
 

zmocňuje  Radu obce Rybí provádět rozpočtová opatření takto: 
v rámci jednoho ukazatele (převody mezi paragrafy) schváleného rozpočtu do výše 200.000,-- 

Kč na straně příjmů i výdajů 
v případě obdržení účelově vázaných prostředků (dotací) z jiných rozpočtů, radě obce přísluší 

provést rozpočtové opatření v jakékoliv výši na straně příjmů i výdajů (příjmy i výdaje se 
zapojí do rozpočtu podle stanoveného účelu)                                              (13-0-0) 

 

stanovuje  neuvolněným členům zastupitelstva obce Rybí za výkon funkce měsíční odměny 
v následujících částkách: 
místostarosta :   8.000 Kč 
člen rady:   2.000 Kč 
předseda výboru:  1.100 Kč 
předseda komise:  1.500 Kč 
člen výboru:      700 Kč 
člen komise:     700 Kč 
zastupitel bez funkce:    400 Kč 
Odměna bude poskytována od 6.12.2018. 
Při výkonu více funkcí se odměny nesčítají, neuvolněnému zastupiteli přísluší odměna vyšší. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.                      (13-0-0) 

 

schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za 
výkon funkce členů komisí a výborů a to ve výši 700 Kč/měsíc.                               (13-0-0) 

 

schvaluje  cenu stočného ve výši 5 Kč/m
3
 pro rok 2019 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

 kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.                   (13-0-0) 
 

schvaluje  podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na akci „Obnova 
místní komunikace sportovní“                                    (13-0-0) 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace Ing. O.P. bytem Rybí ve výši 21.407,- Kč z rozpočtu 

obce Rybí na rok 2018 na stavbu domovní ČOV.                           (13-0-0) 

 
bere na vědomí  informace starostky. 

Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek. 

 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 
Hledám pronájem zemědělské půdy. 

Cena 4.000 Kč/1 ha 

René Hanzelka, Rybí 71 

tel. 603 367 754 

Email: rhanzelka74@seznam.cz 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci prosinci rada obce  
schválila:  
 nového člena kulturní komise Hanu Minaříkovou  
 plán inventur obce Rybí na rok 2018 
 rozpočet na rok 2019 Základní školy Adolfa Zábranského Rybí 
 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 Základní školy Adolfa 

Zábranského Rybí 
 rozpočet na rok 2019 Mateřské školy Rybí 
 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 Mateřské školy Rybí 
 odpisový plán majetku základní školy pořízeného v rámci projektu ITI Ostravsko. 
 žádost ředitelky Základní školy Adolfa Zábranského Rybí Mgr. Hany Frydrychové 

o nabytí peněžitého daru ve výši 62.000,- Kč od společnosti HERTIN Consulting 
s.r.o., se sídlem IČ 01915592 Jiřího trnky 9, Ostrava – Mariánské Hory. Dar bude 
použit ke spolufinancování projektu „Rekonstrukce prvků odborné výuky ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí“ realizovaného v rámci regionálního operačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 vyúčtování dotace Centra pro zdravotně handicapované Moravskoslezského kraje 
o.p.s. se sídlem Bieblova 3, Ostrava – občanské poradny Nový Jičín 

 zadávací dokumentaci pro užší podlimitní řízení na stavební práce, podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro 
veřejnou zakázku na stavební práce „Rybí – likvidace odpadních vod“.  

 zřízení nového pracovního místa – správce sokolovny 
 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 žádost pana P.H. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 16.962,- 

Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2019 na stavbu domovní ČOV. 
 podání žádosti na obnovu místních komunikací 21c, 24c a 25c z programu MMR 

ČR, z podprogramu 117D0630 Technická infrastruktura o získání dotace na 
obnovu místní komunikace, která je zapsaná v „Pasportu místních komunikací 
Rybí“ pod číslem 21c, 24c a 25c 

 pořízení vozu Dacia Duster 1,6 16V 77kw/105 k4 x 4, forma financování - leasing. 
 

vzala na vědomí: 
 informaci o konečné výši nákladů ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 

2018 pro mateřskou a základní školu v Rybí. 
 informaci o přidělení akceptačního čísla k projektu Pořízení elektromobilu pro 

obec Rybí ze státního fondu ŽP ČR a dále vzali na vědomí, že pro obec by bylo 
vhodné pořídit elektromobil – multikáru (náhrada za malotraktor) 

 informaci o tisku kalendáře obce Rybí na rok 2019. 
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Občanská poradna v Novém Jičíně 
 

Obec Rybí již několik let finanční částkou podporuje činnost občanské poradny v Novém 
Jičíně. Dovolujeme si proto připomenout, že její služby můžeme využívat i my občané 
obce Rybí. Každému z nás se přece může stát, že se dostane do nepříznivé situace, se 
kterou si neumí poradit. Pak je dobré se obrátit právě na občanskou poradnu. Jejím 
posláním je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního 
pracovníka, v tom aby znal svá práva a povinnosti, uměl účinně vyjádřit své potřeby a 
byl schopen řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Při poskytování 
služby jsou pracovníci povinni dodržovat zásady diskrétnosti, nestrannosti, nezávislosti 
a individuálního přístupu.   

Oblasti, ve kterých OP pomáhá: 

 Sociální dávky 

 Sociální pomoc 

 Sociální pojištění 

 Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost 

 Bydlení 

 Rodina a mezilidské vztahy 

 Majetkoprávní vztahy a náhrada škody 

 Finanční a rozpočtová problematika 

 Zdravotní problematika 

 Občansko-soudní řízení 

 Veřejná správa 

 Trestní právo 

 Ústavní právo 

 Ekologie a právo životního prostředí 

 Školství a vzdělávání 

 Ochrana spotřebitele 

 Základy práva ČR, právní systém EU 

 
Kontakt: 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Sokolovská 9, Nový Jičín 741 01 
Tel.:556709403, Mobil: 777735555 
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz 
Web: http://czp-msk.cz 
 

mailto:czp.novyjicin@czp-msk.cz
http://http/czp-msk.cz
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Evidence skutečných majitelů s.r.o. v roce 2018

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

dnešní příspěvek zaměříme na 

důležitou povinnost pro všechny, 

kteří obhospodařují některou 

z obchodních korporací (jako jsou 

například společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti) 

anebo jiné právnické osoby zapsané 

ve veřejných rejstřících (jako 

například spolky, ústavy). Ze 

zkušenosti bohužel vidíme, že 

mnoho majitelů působících 

v právnických osobách o této 

povinnosti neví. 

Jedná se o tzv. zápis do evidence 

údajů o skutečném majiteli 

právnické osoby zapsané do 

veřejného rejstříku a svěřenského 

fondu zapsaného do evidence 

svěřenských fondů. 

Pro přehlednost uvedeme právní 

rámec této povinnosti pro příklad u 

společnosti s ručením omezeným 

(dále jen „s.r.o.“). Tyto jsou zapsány 

v obchodním rejstříku, což je 

veřejný rejstřík přístupný na adrese 

www.justice.cz. Pravidla jsou 

obsažena v zákoně č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů. 

Tento zákon byl novelizován 

zákonem č. 368/2016 Sb., kterým 

byla zavedena evidence údajů o 

skutečných majitelích. Dále byl 

tímto zákonem zaveden soudní 

poplatek ve výši 1.000,- Kč za zápis 

údajů o skutečném majiteli podle 

§ 118f zákona o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických 

osob dle zákona č. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích. 

Účinnost této novely nastala 

1. 1. 2018, avšak dle naší zkušenosti 

právnické osoby ve velké míře 

nereagovaly a zápis neprovádějí. 

Kdo má povinnost údaje do 

evidence nahlásit? 

 právnické osoby zapsané ve 

veřejném rejstříku (například 

s.r.o., a.s., spolky, ústavy), 

 svěřenští správci svěřenských 

fondů zapsaných v evidenci 

svěřenských fondů. 

Jaké údaje se zapisují? 

Skutečného majitele definuje ust. 

§ 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. Jedná se o 

„fyzickou osobu, která má fakticky 

nebo právně možnost vykonávat 

přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 

v právnické osobě, ve svěřenském 

fondu nebo v jiném právním 

uspořádání bez právní osobnosti.“ 

Fakticky se tedy vždy jedná o 

fyzickou osobu, která je skutečně za 

onou právní schránkou, a která 

vlastní významný podíl na právnické 

osobě nebo je příjemcem 

významného podílu z výnosů. 

O této osobě tzv. na konci řetězce se 

zapisují údaje podle ust. § 118f 

rejstříkového zákona, tedy: 

a) jméno a adresa místa pobytu, 

popřípadě také bydliště, liší-li 

se od adresy místa pobytu, 

b) datum narození a rodné číslo, 

bylo-li mu přiděleno, 

c) státní příslušnost a 

d) údaj o podílu na společnosti. 

Jak tedy postupovat? 

Lhůta pro splnění povinnost je 

zákonem obecně stanovena v ust. 

§ 118e rejstříkového zákona jako 

„bez zbytečného odkladu po vzniku 

rozhodné skutečnosti.“ Aktuálně je 

pro právnické osoby zapsané do 

obchodního rejstříku uváděná lhůta 

do 1. 1. 2019, pro subjekty zapsané 

do jiných rejstříků lhůta do 

1. 1. 2021. 

Doporučuji vše realizovat do 31. 12. 

2018, neboť platí přechodné 

ustanovení zákona, dle kterého 

„Osoby zapsané do veřejného 

rejstříku podle zákona č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění 

účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se 

osvobozují od poplatku za zápis 

údajů o skutečném majiteli po dobu 

1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“ Osvobození tedy 

platí v období do 1. 1. 2019. 

Zápis údajů do evidence je prováděn 

na základě formuláře, který je 

k dispozici na webové adrese 

https://issm.justice.cz/. Zde také 

najdeme související informace. 

Vyplnit formulář je možno 

samostatně či lze požádat o pomoc 

notáře či advokáta. 

Po vyplnění formuláře je nutno 

ověřit podpis a podání směřuje k tzv. 

rejstříkovému soudu, což bude 

krajský soud dle místa sídla 

právnické osoby. 

Pro příklad tedy osoba jednající za 

s.r.o. se sídlem v Brně bude moci 

stáhnout z webu formulář, vyplnit 

jej, doložit přílohy, ověřit podpis a 

následně vše podat u Krajského 

soudu v Brně. Obdobně odpovědná 

osoba za s.r.o. z Nového Jičína bude 

moci vše podat u Krajského soudu 

v Ostravě. 

Za nesplnění povinnosti v současné 

době hrozí nepřímé sankce a vedle 

toho důležitá ztráta důvěryhodnosti.  
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     R. Chajda   Velká kniha labyrintů a hlavolamů 
     V této knize poznáte typy labyrintů napříč historií a důvod jejich vzniku. Najdete i srozumitelný 
návod jak si labyrint vytvořit doma. Pokud vás zajímají hlavolamy, naučíte se je i sestavovat. Kniha je 
určena pro zvídavé děti, ale i pro dospěláky, kteří si rádi hrají. 
 

A. Soukupová   O chytré myšce 
     Myška Hryzalka chce prozkoumat okolní svět. Se svou novou kamarádkou, velkou vodní myší 
Šmejdilkou se vypravily na návštěvu ostatních zvířátek. A protože je velice zajímá, jak žijí lidé, vydávají 
se neohroženě na průzkum… 
 

     J. Kinney    Deník malého poseroutky -  Výprava za teplem 
     Blíží se Vánoce a Heffleyovi se rozhodli, že před zimou a svátečním stresem utečou na tropický 
ostrov, trochu si odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Bohužel je však čeká jedna katastrofa za druhou 
a rodinná pohoda se nekoná. 
 

     S. J. Maasová   Říše bouří 
     Cesta k trůnu je dlouhá a Aelin má starosti, jak udržet korunu a ochránit své království. Musí se 
proto spojit s lidmi, kteří až do teď byli její nepřátelé. Zlo se řítí ze všech stran a ona jej musí porazit. 
 

     Z. Heralt    Opravy kostela Nalezení svatého Kříže v Rybí 
     Kostel je dominantou naší obce a v uplynulých létech prošel postupně opravami. Tato kniha přináší 
fotografie, na kterých vidíme, co všechno bylo uděláno, a můžeme porovnat původní stav 
s opraveným. Dozvíme se také, jak bylo celé toto dílo financováno. Práce a stresů, aby se vše 
vydařilo, bylo určitě hodně, ale krásný výsledek stojí za to. 
 

          100 let českého sportu 
     Tato výpravná publikace podrobně mapuje historii i současnost českého sportu. Množství fotografií 
zachycuje zlomové okamžiky nejvýznamnějších sportovních akcí i sportovce, kteří se podíleli na 
největších úspěších. 
 

     D. Rodriguezová  Kavárnička v Kábulu 
     Pět žen, pět různých příběhů – a středobodem jejich osudů je malá kavárna v centru Kábulu. 
Provozuje ji přátelská Američanka Sunny, která v Afgánistánu nalezne nový domov. V této knize 
poznáme jiný obraz Kábulu a jeho obyvatel, než jaký známe z televizních zpráv. Je to příběh o 
běžném životě lidí, přátelství a lásce.  
 

     K. Gillerová   Záhada zadního pokoje 
     Kristína odjela na měsíc do domu svých prarodičů, aby se vzpamatovala z osobní tragédie, kterou 
právě prožila. Aby se odreagovala, začala uklízet jeden zastrčený pokoj. Přitom našla deník jedné ze 
svých tet a objevila dlouho skrývané tajemství rodiny. 
 

     M. Klevisová   Zlodějka příběhů 
     Anna Valentová je šéfkou televizního scenáristického týmu a velmi ji záleží na tom, aby byla ve 
všem nejlepší a měla stále dobrou pověst. Jenže najednou se jí začne všechno hroutit – ztratí se její 
dcera, pronásleduje ji vyděrač a vše vrcholí vraždou. 
 

     D. Francis   Návrat diplomata 
     Peter Darwin se při svém návratu z diplomatického působení v Japonsku zaplete do loupežného 
přepadení. Poté začne vyšetřovat úmrtí několika koní, které zemřely po operacích u zvěrolékaře Kena 
McClura. Jako vždy je to nebezpečné pátrání a není jednoduché záhadu vyřešit. 
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Sběr úsporných zářivek 

Před více jak rokem jsme ve spolupráci se 
společností EKOLAMP nově zřídili místo pro 
zpětný odběr světelných zdrojů. Box je umístěn na 
chodbě obecního úřadu a je určen pro sběr 
úsporných kompaktních zářivek a výbojek.  

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 4200 sběrných míst.  
 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se 
dovíte na www.ekolamp.cz. 
 

http://www.ekolamp.cz
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