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Nenáboženské velikonoční tradice
Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou časem oslav a
veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků,
k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí, nebo jen tak zajít na
nákup.
Řehtání - od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a
nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. V Zelený čtvrtek se šlo po škole
a navečer, na Velký pátek ráno před školou, po škole a navečer naposledy
na Bílou sobotu ráno. Chodili tak, aby obešli celou vesnici, u každého křížku
se modlili. V pátek v podvečer obešli ves dům od domu, kde vykoledovali
nějaké vajíčko, sladkost - sušené švestky, křížaly či drobné mince. Nejstarší
z chlapců se nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného Jidáše.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční
pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a
šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového prou/.
Pomlázka je spletena až z dvace1 čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou
metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukoje/ a barevnými stužkami. Podle
tradice muži při hodování pronášejí koledy.
Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli
může být vyšlehání boles1vé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je
pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavš/vené dívky se mohou
dokonce cí1t uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako
symbol jejích díků a prominu/. Pověst praví, že dívky mají být na
Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.
V některých oblastech ženy mohou pomlázku opla1t odpoledne, kdy
vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými
zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto
muži používají mladé prou/ s největším podílem „životní síly“, kterou
jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu
za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou
tradicí hody, ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda
probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen v období Velikonoc. Jejím
původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch
dobrých. Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní
smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou žebroty chudší čás1
obyvatelstva.
h ps://cs.wikipedia.org

Číslo 2-3
12. března 2018

Uvnitř tohoto vydání:
Ze školy

2-3

Masopust v Přečíně
Zimní SH na Javorníku

4
5

Pozvánky na akce
Společenská kronika
Inzerce a oznámení

6

Chovatelův dvorek

8

7

Upozornění
Na stránkách obce
Vacov je vyvěšeno
sdělení Úřadu pro
zastupování státu ve
věcech majetkových
Pracha1ce
„Nedostatečně
iden'ﬁkovaní vlastníci
nemovitos)
s aktualizací k
28.2.2018“.
Jedná se o cca 50
pozemků v
katastrálním území naší
obce, které nemají
správně
iden1ﬁkovaného
vlastníka.

Vacovský zpravodaj

Stránka 2

Ze školy
Ohlédnu) za prvním polole)m v Mateřské
škole Vacov
Ve školním roce 2017/2018 bylo přijato do
mateřské školy 78 dě/, kapacita školy je naplněná,
zbývají dvě volná místa.
Do třídy nejmenších dě/ „Malíčků“ je
zapsáno 28 dě/, pracují zde učitelky Hana Pálová a
Iveta Pešlová. První dny ve školce nebyly pro
mnohé dě1 lehké, musely si zvykat na delší
odloučení od maminky, na nové prostředí i na
kamarády. Po ranním zamávání mamince z okna
se postupně dě1 pouštěly do zajímavých her a
činnos/ a zakrátko se začínaly do školky těšit.
„Malíčci“ jsou šikovné dě1, umí se samostatně

Bc. Tereza Kovářová a Bc. Jana Lukešová. Od 1. září
2017 je poslední rok před vstupem do ZŠ povinný.
Dě1 mají povinnost navštěvovat mateřskou školu
čtyři hodiny denně, od 8.00 do 12.00 hodin. Mají
samozřejmě možnost, podle potřeby rodičů,
pobývat ve školce delší dobu. V této třídě probíhá
příprava dě/ na hladký přechod do 1. třídy.
Předškoláci se nejen učí, mají i dostatek času na
volné hry podle svého zájmu, malují, tvoří, jsou
hudebně nadaní. Hodně času tráví pohybem na
čerstvém vzduchu.
Jedním z našich hlavních záměrů je, aby se
dě1 ve školce cí1ly dobře a rodiče si mohli být jis/,
že je o ně ve všech směrech dobře postaráno.
Školka tvoří součást vesnice. Chceme, aby
dě1 prožívaly vše, co k tomu patří a co
významného se v obci děje.
Na podzim jsme pozorovali demolici
najíst, oblékat a v šatně mají vystaveno mnoho budovy bývalé školky a při tom si vyprávěli, kdo
svých povedených výtvarných prací.
z maminek nebo ta/nků ještě do této školky
Třída „Prostředníčků“, kam chodí dě1 čtyř chodil. Dě1 velice zajímaly bagry, nákladní auta,
až pě1leté, se nachází v nejvyšším, III. patře. Zde je třídění materiálu a jeho další využi/.
zapsáno 24 dě/ a pracují s nimi učitelky Dagmar
Čtvrtníková, Mgr. Alena Marie Jopková a
asistentka pedagoga Radka Lukášová. Dě1 v této
třídě jsou zvídavé a tvořivé, rády malují, vyrábí
z různých materiálů, umí spoustu básniček a
písniček. Na vycházkách během podzimu
poznávaly blízké okolí Vacova. Teď, když nám
příroda konečně dopřála sněhovou nadílku, si užily
dostatek her se sněhem na zahradě i bobování a
klouzání na našem malém kopečku před školkou.
„Předškoláků“, tedy dě/, které navštěvují
mateřskou školu poslední rok před vstupem do
základní školy, je zapsáno 26. Zde pracují učitelky
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Dětem se snažíme přibližovat venkovské
tradice – havelské posvícení, Dušičky, mikulášskou
nadílku, dobu adventu a Vánoc, masopust,
Velikonoce, stavění májky. Na posvícení si dě$
uhnětly těsto, napekly a nazdobily opravdové
hnětýnky. O Halloweenu vyráběly „dýňáky“ a
připomněly si i naše české Dušičky. Mikulášskou
nadílku přišli do školky tradičně udělat deváťáci a
moc se jim povedla. Mikuláš s andělem nadělovali
dobroty a čer$, i když vypadali opravdu čertovsky,
nikoho nestrašili. Dě$ na oplátku zazpívaly a
přednesly veselé básničky. Čtyři svíčky na
adventním věnci, který si dě$ nazdobily,
ukazovaly, jak je dlouhé čekání na Vánoce. Dobu
adventu jsme prožili v klidné atmosféře
vyráběním ozdob, přáníček a drobných vánočních
dekorací a nácvikem vystoupení na besídku. Ta se
nakonec bohužel neuskutečnila, protože ve školce
zařádila epidemie neštovic. Vánoční nadílka
ovšem nesměla chybět. Pod stromečkem v každé
třídě ležela slušná hromádka stavebnic a her.
Peníze na nákup nového vybavení nám přinesl
projekt „Učíme se pro život“. Masopust je
především velká legrace. Zažili jsme ji i ve školce
při výrobě různých masek a následně při
karnevalovém veselí. Karnevalový průvod se
prošel všemi třídami a skončil až v kuchyni u
našich kuchařek.
Půl roku uteklo jako voda, pomalu se
začínáme připravovat na Velikonoce, a hlavně se
už moc těšíme na jaro. Máme v plánu další
spoustu zábavy a učení.
Za MŠ Dagmar Čtvrtníková

24. 3. 2018 Dětský karneval
1. 4. 2018 Turnaj v kačabě a
taneční zábava Renesance
5. a 6. 4. 2018 Zápis do ZŠ
3. 5. 2018 Vojenská historická
vozidla na AN

Školáci na lyžích
Před jarními prázdninami se vypravilo 35 školáků
z I. stupně lyžovat na Javorník. Zkušenější lyžaři
ladili techniku, někteří se postavili na lyže úplně
poprvé. Dopoledne jsme si užili a věříme, že jsme
nebyli na Javorníku naposledy.
Mgr. Pavlína Kopáčiková, Bc. Lucie Švihelová
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Masopust v Přečíně
Tradiční průvod maškar v Přečíně letos
provázela skutečná zima, i když bylo více ledu než
sněhu. Také této neděle se odpoledne vydaly
rozličné ﬁgury na obchůzku Přečínskými chalupami
i Přečínem v hojném počtu. Sešlo se 49 členů
průvodu, včetně těch nejmladších. Rok co rok se
můžeme setkat s tradičními maskami, jež nesmí
chybět (harmonikáři, kůň s principálem, šašci, Židé,
kominíci…), ale také s mnohými jinými, což svědčí
pro neslábnoucí nadšení v rámci této lidové tradice.

K vidění tedy také byli: Číňan, Mexičan, „dáma“
s rádiovkou, dáma v tureckém, blond dáma v
brýlích, zástupci ﬁrmy „Přečínský drát“, kterým
bych Jmto ráda poděkovala za důkladné spojení
všeho, nač přišli, čarodějnice, vojáci táhnoucí kanón
za císaře pána a jeho rodinu, ke spatření byli též
zástupci různých povolání a řemesel, farář,
loupežník, školačka, klaun, ze zástupců fauny,
kromě koně, také žirafa. U každého domu se
průvod zastavil, jeho členové se zhos$li svých úkolů
a byli za to po zásluze odměněni. Vládla veselá
nálada a hodně se povídalo s navšJvenými i s těmi,
kdo maškary jen provázeli v civilu.
Úterní večer, před Popeleční středou, patří
každoročně maškarnímu bálu. I letos se sešlo
několik desítek lidí, i když účast nebyla taková jako
v letech minulých. Může za to mj. i chřipková
epidemie, jež tu letos řádila skutečně intenzivně a
znemožnila tak účast mnohým, kteří se na maškarní
chystali a těšili. Přesto se $, kdo byli přítomni, velmi
dobře bavili a tančit se většina z nich nijak
neostýchala. Proto patří poděkování nejen
organizátorům hasičům, ale i těm, kdo se starali o
hudbu a občerstvení.
Dále je samozřejmé poděkovat těm, kdo přišli

v maskách. Je úžasné pozorovat vynalézavost a
dětskou radost, s níž na sebe dospělí lidé navrství
různé oblečení a barvičky, a nejenže tančí, ale i baví
ostatní.
Vyhlášení nejlepších masek provázel potlesk a
veselí. Na prvním místě se umís$l skutečně
realis$cky působící pár upírů, na „bedně“ skončili i
Mach a Šebestová, včetně utrženého sluchátka, a
medvědář s medvědem, který se pro ocenění
dokolébal za mohutného mručení jako třeJ. Dále
zaznamenaly úspěch tři víly v kloboucích, vodnice,
čmelák, jahůdka, pankáč, lékař, jenž se po celý
večer velmi intenzivně staral o zdraví přítomných,
nešťastný duch, který měl celý večer problém požít
jakýkoli nápoj, jelikož mu chyběla ústa, oceněna
byla i barová dáma s provoka$vně červeným boa,
dále pak beruška a nesmíme zapomenout ani na
klauna ak$vně se podílejícího, spolu s parťákem, na
hudební produkci.
Lidové tradice je třeba udržovat z mnoha

důvodů. Především proto, že spojují lidi mezi
sebou, spojují nás s historií a s těmi, kdo žili dávno
před námi, ale bavili se téměř stejně. Masopustní
průvody i maškarní zábava znamenají čas veselí,
smíchu a setkávání lidí. Chvíli, kdy se lidé odpoutají
alespoň na chvíli od všedních dnů a zažívají něco
výjimečného, kdy nejsou jen jednotlivci, ale součást
pozi$vně naladěného celku. Důležité je i to, že lidé
ukazují svým dětem, jak se bavili už jejich pra pra…
rodiče a Jm i to, jak důležitá je minulost každého
z nás i všech společně. Není proto podstatné, kolik
lidí se sejde, nýbrž to, že se vůbec sejdou. Přeji nám
všem krásné jaro, a ať nám tady tradice masopustu
stále žije.
Markéta Kalinová , Přečín
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Zimní sportovní hry v Javorníku
Tělovýchovný spolek Javorník ve spolupráci
s Vintr Ski klub Javorník uspořádal dne 24.2. 2018 Zimní
sportovní hry 2018. Akce byla určena zejména dětem.
Díky přispění obce Vacov bylo možné pro dě$ startovat
bezplatně a mohli jsme pořídit reprezenta$vní medaile,
ceny a občerstvení.

Organizátoři, mají vše nachystáno a jsou na značkách, tak
aby vše proběhlo v naprostém pořádku a s nejlepší
organizací.
Podle harmonogramu závody začínají přesně na
čas a na trať může vyrazit první účastník. Ještě chvíli před
závodem byla vidět velká nervozita na všech závodnících,
především na těch nejmenších. Co však zaručeně zabralo,
byl nějaký talisman pro štěsJ, něco dobrého a mo$vující
rodiče. I těm patří opravdu velké díky, protože všichni
víme, co dokáže udělat nervozita a přece jenom u těch
nejmenších je to zase o něčem jiném. Všichni byli
stateční a obstáli na jedničku. Po kategorii těch
nejmenších přicházejí starší ročníky. Tady už vidíme
zkušenost, agresivitu a proudící adrenalin, které ženou
naše závodníky k cíli. Vše se obešlo bez větších pádů,
takže můžeme říci, že vlastně každý je vítěz, protože není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a pro tyhle závody to
plaJ dvojnásobně.
Lis na výsledků:
Přípravka do 6 let

Podmínky pro lyžaře byly skoro ideální, od rána
sví$lo sluníčko. Trochu nás trápil větší mráz, který barvil
tváře účastníků do ruda. V tyto dny zároveň vrcholily
Zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu, tak se
mnoho děJ toužilo vydat ve stopě naší zlaté Ester
Ledecké a fandění všech podporovatelů našich
nejmenších se nedalo přeslechnout.
Závod byl
dvoukolový a účastnilo se ho celkem 75 závodníků
různých věkových kategorií (viz výsledková lis$na). Bylo
možné závodit s dvěma druhy vybavení, tj. jak na lyžích,
tak na snowboardu.
Přes dvacet dobrovolníků v organizačním týmu
ladilo přípravy delší dobu dopředu. Na Javorníku
nepanovalo začátkem února zrovna ideální počasí, a
uvažovalo se, že se závody budou muset zrušit z důvodu
nedostatku sněhu. Matka příroda se v průběhu února
nakonec rozhodla nadělit pořádnou sněhovou nadílku a
pro organizátory začala hromada práce. Aby se mohlo
závodit na opravdu pěkně upraveném svahu a připravit
pro závodníky tak 100% podmínky, začali organizátoři
navážet i sníh z nedalekého fotbalového hřiště. Na řadu
přišel i tým dobrovolníků, lopaty, svaly a těžká technika.
Vše se potom upravilo rolbou a sněžným skútrem
z lyžařského areálu Vintr Ski klub, kterým děkujeme, že
nám umožnil závody pořádat.
V ranních hodinách, v den závodu, se schází tým
dobrovolníků a začínají pracovat na ﬁnálních úpravách.
Je toho ještě poměrně hodně, ale všichni jsou maximálně
sehraní a každý ví, co má dělat. Ať už jde o přípravu tratě,
registrace a přihlašování závodníků, nachystání zázemí
pro občerstvení, příprava aparatury a spousty dalších
věcí, které mohou vypadat jako maličkos$, ale ani bez
těchto věcí a úkolů by závody nemohly být pořádány.

Dívky

Chlapci

1. Aneta Procházková
2. Veronika Prantlová

1. Richard Polena
2. Procházka

3. Klára Hartlová

3. Sebas$an Jelínek
Mladší žáci

Dívky

Chlapci

1. Kateřina Brtnová

1. Jakub Valenta

2. Lucie Hermanová

2. Vojtěch Daňha

3. Vendula Šeborová

3. Vít Procházka
Starší žáci

Dívky

Chlapci

1. Tereza Hermanová

1. Daniel Hanzlík

2. Zuzana Matoušová

2. Vojtěch Vaňous

3. Eva Viktorie Klasová

3. x

Junioři a dospělí
Ženy

Muži

1. Eliška Zuzková

1. Adam Mészáros

2. Jana Procházková

2. Jiří Vintr

3. Michaela Brtnová

3. Fran$šek Roučka

Závěrem bychom rádi poděkovali všem
závodníkům, rodičům, partnerům akce a sponzorům za
krásnou
atmosféru
na
letošních
závodech.
Organizačnímu týmu pořadatelů patří také velký dík,
protože bez nich by to nešlo.
Fotky ze závodů najdete na : www.javorniksumava.cz

Michal Holý JR / Lenka Suková
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Z knihovny

Nové knihy
Miroslav Vaňura
Legendy kriminalis$ky
Adam Drda
Normalizované životy
Winter Renshaw
Nebezpečná iluze
Mary Higgins Clark
Nezavírej oči
Jenny Colgan
Pojízdný krámek snů
Fiona Barton
Dítě
Vdova
Anna Jansson
Bohyně osudu ze salonu
d'Amour
Paula Daly
Co jsi to za matku?
Jan Lakosil
Utajená obrana Šumavy
Dan Brown
Počátek
Pro děI
Eva Horáková
V zoo není žádná nuda
Pohádky pro všední den
Thomas Brezina
Přízrak černého obra
Zuzana Pospíšilová
Hasičské pohádky
Jan Lebeda
Medovníček na cestách
Medovníček a Medulka
Pohádky skřítků
Medovníčka a Barvínka
David Walliams
Půlnoční gang
Douglas Adams
Stopařův průvodce
Galaxií 1.-3. díl
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Pozvánky na akce:
Obec Vacov a ZŠ a MŠ Vacov srdečně zvou na
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 24. 3. 2018 od 14.00 hod.
v obecním sále ve Vacově.
Odpoledne plné reje masek, soutěží a her.
Vstupné dobrovolné.
*****
SDH Vacov zve na 9. ročník turnaje v karetní hře KAČABA
1. 4. 2018 v obecním sále.
9.00 - 9.30 hod. prezence, 10.00 hod. zahájení turnaje.
Startovné 200,- Kč.
V ceně startovného zahrnut oběd a vstupenka na večerní taneční
zábavu.
Přihlášky na místě nebo na tel. 607 827 660 (Michal Roučka).
SDH Vacov zve na velikonoční TANEČNÍ ZÁBAVU
1. 4. 2018 od 20 hod. v obecním sále,
hraje Renesance, vstupné 100,- Kč.

*****
Obec Vacov a Klub 3. armády Plzeň
srdečně zve na každoroční
KONVOJ VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL
ve čtvrtek 3. 5. 2018.
Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží je v 15.10 hod.,
předpokládaný odjezd v 15.50 hod.
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Číslo 2-3, 12. března 2018

Společenská kronika
V měsíci lednu a únoru 2018 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Vlčková Zdeňka

Lhota nad Rohanovem 89 let

Váchová Věra

Čábuze

85 let

Staněk Karel

Nespice

84let

Uhlířová Jana

Milíkov

82 let

Voldřichová Jaroslava

Lhota nad Rohanovem 82 let

Kozáková Anna

Čábuze

81 let

Chum Josef

Benešova Hora

75 let

Ing. Zavázal Zdeněk

Vacov

75 let

Fišperová Marie

MiřeAce

70 let

Lang Jan

Přečín

70 let

Mašláňová Zdeňka

Benešova Hora

70 let

Tel.: 388 431 270
E-mailknihovna@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
h p://www.vacov.cz/
Distribuce: Prostřednictvím list.
zásilky Českou poštou do všech domácnos' obce. Pro návštěvníky
Vacova část nákladu na poště,
v prodejně Jednota a Obuv Patera.
Vychází každý měsíc, příspěvky se
přijímají do 10. dne v měsíci.
Tiskne obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.
Neprodejné.
Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Lenka Špejzlová.

Redakce si vyhrazuje právo
krá(t příspěvky přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•
•

Firma KCB vodní světy Rohanov hledá zaměstnance. Nástup možný od března 2018.
Bližší info na tel.: 603 596 490.
Hotel Rohanov hledá kuchaře/kuchařku, recepční, číšníka/servírku na HPP, nástup možný
ihned, dobré platové podmínky, možnost ubytování zdarma. Info na tel.: 604 805 593.

Oznámení
o přerušení dodávky elektrické energie dne
•
14. 3. 2018 od 8.00 - 16.00 hod., část obce Vacov od náměs' směr pekárna.
•
15. 3., 19. 3., 21. 3., 23. 3. a 26. 3 2018 od 8.00 - 16.00 hod., různé čásA obce Benešova Hora.
•
9. 4. 2018 od 8.00 - 16.00 hod., celá obec Bošice včetně přilehlých samot.
•
13. 4. 2018 od 11.30 - 13.30 hod., část obce Žár, od kapličky směr dolů včetně areálu ZD.
Bližší upřesnění všech lokalit bude provedeno ﬁrmou E.ON Distribuce pomocí plakátů.
⇒

o možnos( pla(t poplatky za svoz KO a poplatky za psa převodem z účtu.
Bližší informace k platbě poskytne paní Hana Ptáčková na tel. čísle 388 323 868 nebo na emailu
pokladna@vacov.cz
⇒
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Vacovský zpravodaj

Chovatelův dvorek
Po vánočních a novoročních přáních
můžeme pokračovat v tradiční
náplni našeho Chovatelova dvorka.
V příspěvku o německém obrovitém
strakáčovi byla zmíněna dvě
plemena, která se zásadně podílela na jeho
vyšlechtění. Belgický obr a francouzský beran.
O těch se tedy nyní dozvíme něco více. Belgický
obr je se 70 cm délky a 10 kg hmotnosA největším
králíkem na světě. U chovatelů se dají najít kusy
i dvanácAkilové. Vzhledem k jeho velikosA je
zřejmá jeho užitkovost. Jde jednoznačně o masné
plemeno s velmi dobrými přírůstky. Pohlavně
dospělí jsou jedinci tohoto plemene již v 8
měsících, kdy mají hmotnost 7 kg. Vyznačují se
také velkou plodnos', běžné jsou vrhy 15 a více
králíčat. V tomto ohledu se ale jedná o plemeno
náročné, určené spíše pro zkušené chovatele.
Přešlechtěním jsou již samice ne zrovna ideální
matky a nezřídka králíčata "roztahají". Náročnější
je toto plemeno i celkově v chovu jako takovém,
protože potřebuje vzhledem ke své velikosA více
píce, více prostoru atd. K historii chovu
tohoto plemene u nás, k jeho vzhledu
a charakterisAckým znakům si něco řekneme zase
příště.
Jaroslav Kubát

Informace o třídění odpadu v obci Vacov za rok 2017

Papír
Plast
Sklo
Kovy
Celkem

I. čtvrtle'
2,735 t
4,376 t
5,974 t
2,140 t

II. čtvrtle'
4,891 t
9,013 t
7,121 t
2,450 t

III. čtvrtle'
6,289 t
10,526 t
8,557 t
4,944 t

IV. čtvrtle'
5,774 t
6,711 t
5,153 t
4,534 t

Rok 2017
19,689 t
30,626 t
26,805 t
14,368 t
91,488 t

V obci Vacov bylo v roce 2017 dle informace ﬁrmy EKO-KOM a.s., vytříděno a předáno k
dalšímu využi' výše uvedené množství odpadu. V porovnání s vytříděným odpadem pak bylo za
stejné období vyprodukováno 481,48 t směsného komunálního odpadu, 55,98 t biologicky
rozložitelného odpadu, 10,16 t biologicky nerozložitelného odpadu, 0,563 t oděvů, 0,237 t jedlých
olejů a tuků, 1,5 t nebezpečného odpadu, 0,2 t pneumaAk a 30,52 t objemného odpadu.

