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Vážení občané,
přeji Vám úspěšný vstup do roku 2021, hodně štěstí a především zdraví.
Nový rok přináší naději, že se snad brzy vrátíme k normálnímu stavu.
J. Kaucká, starostka obce

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Loňský rok byl pro všechny náročný. Museli jsme se přizpůsobovat nové situaci, a to často ze
dne na den. V tomto zvláštním roce jsme se přesvědčili, že se lidé kolem nás jen tak nenechají
semlít negativními zprávami, ale že v mnohých naopak roste chuť pomáhat těm, kteří to ve své
životní situací potřebují.
Rok 2020 se bez pochyb zařadí mezi roky velmi náročné.
Chtěla bych vyjádřit poděkování vám všem, kteří jste dodržovali a stále dodržujete platná
protiepidemická nařízení. Díky tomu se naše obec nestala ohniskem hromadné nákazy a
nedošlo na scénáře jako v jiných obcích na jaře, kdy docházelo k uzávěrám celých obcí.
Již několik dnů píšeme rok 2021. Nyní ohlédnutí za rokem 2020 v obci Ostrá:
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI – ROK 2020
novoroční pochod - El Paso - turistický pochod z Kostomlat n.L. - Mydlovar
Myslivecký ples v Ostré, Sportovní ples v Ostré
Maškarní ples pro děti v Ostré

Den otevřených dveří ve školce v rámci akce „Slavnostní ukončení akce Výměna oken v obecní
budově č.p. 109“ spojené s Pohádkovým lesem
Filmové léto v Ostré
kavárničky „Na úřadě“ - pouze 3x
sousedská setkání ve Šnepově – pouze 2x
INVESTIČNÍ AKCE V OBCI – ROK 2020
Výměna oken v obecní budově č.p. 109 - zrealizováno
Místa pro přecházení v obci a rekonstrukce chodníků pro zvýšení bezpečnosti dopravyzrealizováno
Šnepov – tlaková kanalizace – v realizaci
Chodník podél silnice II- 331 v Ostré, II.etapa – příprava projektové dokumentace
Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu v Ostré - podána žádost o dotaci
Veškeré kontroly na OÚ v roce 2020 dopadly výborně, tj. bez připomínek kontrolních orgánů.
Dík patří paní účetní a členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 28.1. na OÚ Ostrá v 19:00 h.

KONTEJNER NA VÁNOČNÍ STROMKY
bude přistaven ke škole ve čtvrtek 28.1. 2021

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha bude přítomna vždy v sobotu od 9 do 11h v termínu od 6.3. do 19.4. 2021

NOVĚ V AREÁLU ČOV - MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU
elektrozařízení a baterií
v termínu od 6.3. do 19.4. 2021 v sobotu od 9 do 11h, dále po domluvě na tel. 325 551 304

POPLATKY v roce 2021
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem,
pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč, 650,- Kč za rekreační objekt. Poplatky jsou
splatné – 1. splátka do 31. 3.2021, druhá splátka do 30. 9.2021.

POPLATEK Z POBYTU
Předmět poplatku z pobytu se mění, protože se vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování v
zařízení k tomu určeném, tak i na poskytnutí úplatného pobytu v prostoru k tomu primárně
neurčeném (např. úplatné poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v karavanu,

v bytě, rodinném domě atd.). Poplatek z pobytu se vztahuje na poskytnutí úplatného pobytu i na
základě jiné než ubytovací smlouvy. Může jít například o smlouvu nájemní, nebo o smlouvu
nepojmenovanou, jejímž předmětem ale bude úplatné poskytnutí pobytu. (Např. Úplatné
poskytování ubytování v rodinném domě, který není zkolaudován pro účely ubytování, po dobu
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, je od 1.1.
2021 zpoplatněno místním poplatkem z pobytu). Sazba poplatku činí 10 Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes. Poplatek se neplatí
za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o výcviku,
dále je na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 10 – 50 Kč
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

STOČNÉ - ROK 2021
stočné 42,55 Kč za 1m3 (bez DPH 10% )

UDÁLOSTI V OBCI
V obci se bohužel v prosinci žádná akce nekonala, celková epidemická situace nám
zorganizování jakéhokoli setkání nedovolila. Přesto pro adventní a vánoční čas byl osvětlen
strom v zahradě školy a kaplička v Ostré i ve Šnepově. Už se velmi těšíme na kavárničky „Na
Úřadě“, velmi rádi připravíme besedu s paní ředitelkou ZŠ J.A.K. Lysá nad Labem pro rodiče
předškoláků, nebo besedu s místním cestovatelem panem Šípkem, …............................
Určitě bude lépe.

JK

STATISTIKA OBCE ZA ROK 2020
V roce 2020 se v Ostré narodili 4 chlapci, 4 občané zemřeli, přistěhovalo se 17 občanů a
odstěhovalo se jich 18. K 1. 1. 2021 má Ostrá 568 obyvatel.

PŘIPOMENUTÍ
z Kanalizačního řádu obce
Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět dešťové a povrchové vody, vyjma speciálně
povolených individuálních výjimek. Z tohoto důvodu je zejména nepřípustné zřizování nebo
provozování jakékoliv přípojky dešťové nebo povrchové vody do splaškové kanalizace.
Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení kanalizačního řádu, za které
může obec Ostrá udělit i opakovanou peněžitou sankci 5 000,- Kč a přikázat okamžité
odstranění takové přípojky. Udělení sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady vzniklé
škody.
Dále je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět závadné, nebezpečné a zvlášť
nebezpečné látky dle Přílohy č. 1 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
!!Do kanalizace je také zakázáno uvolňovat (splachovat) cizorodé předměty, jako jsou hadry,
dámské vložky, tampóny a další podobný odpad, který se v kanalizaci nerozmělní a následně

způsobují technologické obtíže na kanalizaci a ČOV.
Děkujeme, že dodržujete kanalizační řád obce.
více na http://www.ostra.cz/prakticke-info/odpadove-hospodarstvi/ - v roce 2020 byl
aktualizován

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
HISTORIE FOTBALU V OSTRÉ I.
(podklady pro tento článek připravil pan J. Šípek)
1914-1929
PŘED ZALOŽENÍM ORGANIZOVANÉHO KLUBU
První hmatatelný důkaz o tom, že fotbalová horečka dorazila i do naší obce pochází už z roku
1914, z kterého se zachovala vzácná fotografie hráčů a letopočet je napsaný na míči. Podle
starých kronik od pana Josefa Vernera se chodilo hrát na Kovářskou louku (pole za někdejší
chatou svazu mládeže u cesty do kempu). Vypukla však 1.světová válka a tak další rozvoj
kopané nebyl možný. Po válce v letech 1918-1921 se kopaná do Ostré vrátila. Hrálo se zde ale
pod hlavičkou klubu SK Čechie Lysá nad Labem. Hřiště bylo v ,,Mrchovce,, (cesta ke
koupališti) a později se už hrálo v ,,Borku,, (v dnešních místech). K rozpadu fotbalového
mužstva vedl překvapivě úspěch. Když náš tým porazil v roce 1921 při sportovních oslavách
v Ostré samotnou kompletní Čechii Lysá 3-2, ta si hned do svého týmu stáhla naše nejlepší
hráče a na jaře 1922 se hráči Ostré pro nedostatečný počet již rozešli …
Je zřejmé, že ve 20.letech došlo především zásluhou Antonína Řeháka k pokusu o obnovení
fotbalového klubu. Dokazuje to i existence přihlášek pro členy z roku 1926 a zprávy o tom že
se v hostinci ,,U Valtrů,, konaly schůze. Hrály se i zápasy a z 12.března 1926 je známá vůbec
první sestava Ostré, která nastoupila k utkání proti Hradišťku (výsledek nedochován)
TŘEŠNÁK Karel – NOVÁK Antonín , DOUDĚRA Alois – VERNER Josef, KOREC Josef,
NOVÁK Antonín (mladší) – LEPKA Antonín, VERNER Jaroslav, TRŽICKÝ Alois, ŘEHÁK
František, HORSKÝ František. Největší zajímavostí je vzpomínka pana Františka Tulacha, že
se hrávalo už pod názvem Sportovní sdružení Ostrá. I hřiště bylo na dnešním místě, ale úzké.
Známé je i že Ostrá používala červeno-bílé pruhované dresy (jako Viktoria Žižkov) a červenobílé sešívané dresy (jako Slavia).
Na jaře roku 1929 se však i toto sdružení pro malý počet hráčů a funkcionářů opět rozpadlo.
1932-1945
ZALOŽENÍ KLUBU

Skutečné datum založení organizovaného fotbalového klubu je 4.ČERVEN 1932 . Tehdy
se na Valné hromadě v hostinci ,, u Syrovů ,, sešlo devět členů a předseda Antonín
Novák ve 21. hodin ukončil schůzi zvoláním ,,ZDAR S.S. OSTRÁ !,, Tak vznikl dnešní
oddíl s počátečním kapitálem 95 korun a skromnou výbavou z let 1918-1932. Začátky
kopané se v Ostré rozjížděly v těžkých časech hospodářské krize. Zápisné pro člena bylo
5 korun a příspěvek 1 koruna za měsíc. Míč se půjčoval jen na předložení poukázky o
zaplacení příspěvků ! Sportovní činnost byla zahájena 19. června 1932 v Přerově n/L
proti týmu SK Přerov. První utkání v Ostré se hrálo 26. června 1932 proti SK Bříství
(výsledky se nedochovaly). Víme ale , že pokladník vybral 48 korun 40 haléřů. Činnost

se dále rozjížděla , konaly se společenské zábavy , sportovní dny , pouťová zábava a i ples.
První rok 1932 skončil ziskem 427 korun.
Původní historický odznak Sportovního sdružení Ostrá s rokem 1932
dokládajícím založení klubu

24.ČERVENEC 1932 – PRVNÍ ZNÁMÉ VÝSLEDKY
S.S. OSTRÁ ,,B,,- TK STAR LYSÁ n/L ,,B,,

2:3

S.S. OSTRÁ ,,A,,- TK STAR LYSÁ n/L ,,A,,

4:6

Hráno na ,,sportovní den ,, v Ostré. Z dobového výstřižku se dovídáme, že Ostrá střílí první
gól z penalty a ve 25.minutě vede už 3:0. Jsou chváleny obě obrany ! Utkání řídil soudce
Králík a před utkáním si kluby vyměnili vlaječky. Autor článku poznamenává, že S.S.
Ostrá má nadějné vyhlídky v mistrovství.
10. ŘÍJEN 1932- PRVNÍ SPOLEČNÝ ZÁJEZD OSTRÁ JEDE DO BŘEŽAN
5. LISTOPAD 1932 Hlasováním v poměru 17-1 bylo rozhodnuto o přihlášení se za člena
ČSSF (Československého fotbalového svazu)
BUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ
Původní hřiště, které bylo zhruba na stejném místě jako je to dnešní, ale výrazně užší (92x37 m)
přestalo velkému zájmu vyhovovat a tak při velké akci v roce 1934 došlo k jeho rozšíření. Za
podpory obecního zastupitelstva v čele se starostou Václavem Pickem1 se začala budovat
současná plocha. Od 4. února do 8. dubna 1934 se zde přemístilo pomocí lidských rukou, koní a
kolejnic s vozíky přes 1000 metrů krychlových zeminy. Pracovalo se skoro každý den, aby se
na novém hřišti mohly už hrát mistrovské zápasy. Slavnostní otevření nového hřiště se
uskutečnilo dne 20.května 1934 utkáním S.S. OSTRÁ – SK BOBNICE 2:1 ( je možné, že se
na novém hřišti hráli už 2-3 zápasy před tímto datumem).
KRIZE
Rok 1938 je pro Ostrou krizový. Nejlepší hráč Karel Čáp odchází do Staré Boleslavi a
v Nehvizdech je brankáři Josefovi Novákovi zlomena noha. Ten je navíc v kurzu u státní
policie a na utkání byl bez povolení ! Tento malér se nakonec podařilo urovnat a J. Novák nebyl
od policie vyloučen. V 8.kole jarní části soutěže se však odehrála událost, která bez nadsázky
mohla skončit zánikem S.S.Ostrá ! Do Ostré přijel k mistrovskému utkání klub SK Zápy. Z
pramenů se dozvídáme, že Zápy potřebovaly zvítězit, aby si udržely vedení v tabulce. Pozvaly
si k rozhodování sudího Poláčka a komisaře Srbeného – oba z Prahy. Ostrá dohrávala v tvrdém
1

pradědeček současné starostky obce

utkání v osmi lidech. Jíša Josef, Cuc Karel a Čáp Alois byli vyloučeni. Zápas se dohrál , ale
v sále ,,U Syrovů,, došlo k inzultaci rozhodčího i komisaře ! Tresty byly zlé. Jíša Josef byl
vyloučen z řad sportovců (vzal celou vinu na sebe). Vyloučení hráči dostali 1 rok zastavení
činnosti a ostatní 6 měsíců! S.S.Ostrá byla navržena na vyškrtnutí ze svazu ! Jen díky několika
obětavým lidem se podařilo toto období překonat. Zásluhou tehdejšího župního předsedy pana
Františka Blažeje byl původní trest 1 rok změněn na půl roku a v září 1938 bylo vyhověno o
uvolnění činnosti. Finanční postih není znám.
PRVNÍ POSTUP
V sezoně 1942-1943 se S.S.Ostrá stala vítězem skupiny ,,A,, III.třídy Brandýsského okrsku a
nastoupila k přímému souboji o postup do vyšší soutěže proti klubu SK Zeleneč. Ten je však
ztracen již prvním zápasem a to vysokým debaklem 0:6 v Zelenči, když je v utkání navíc
zraněn i legendární brankář Jaroslav Špitálský. At‘ už je příčinou vysoké porážky smůla a
přehnaná tvrdost domácích (celkem tři hráči Ostré zraněni !), odveta je pouhou formalitou.
Přesto si připíše jeden, zřejmě už nepřekonatelný rekord. V Hákově se o pouti schází na tento
mač 700 diváků a ti už před zápasem bouřlivě aplaudují, když z lesa přibíhá do branky brankář
Špitálský – byl právě propuštěn z nemocnice a na hřiště šel zadem, aby ho maminka neviděla !
Samotný zápas končí remízou 2-2. S.S.Ostrá má dobrý tým a vysněná II.třída jí nakonec díky
rozšiřování soutěží nemine. Snaha o větší vzestup však brzy končí. Na jaře 1944 Ostrá ze
soutěže pro nedostatek hráčů vystupuje.
pokračování v příštím čísle Zpravodaje

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá
S ohledem na epidemiologickou situaci jsme museli naši prosincovou Vánoční slavnost,
bohužel, zrušit. I přesto jsme si ale náš adventní čas společně užili.
Jak se již stalo milou tradicí, předvánoční čas v naší školce se nesl v duchu lidových tradic,
koled, voňavých Františků, pečení lineckého cukroví a perníčků, povídání o původu Vánoc, o
předvánočních a vánočních zvycích. Každé pondělí jsme si zapálili svíčku na adventním věnci a
pod zavřenými víčky si snili svá tajná přání. Nechybělo ani čtení o Andělech na vánoční pouti.
Společně jsme se zase po roce vypravili na nebeskou cestu s 24 láskyplnými anděly a
procestovali s nimi předvánoční čas.
V prosinci se totiž vždy jeden anděl vydá na zem k lidem, aby jim byl v předvánoční čas po
boku jako podpora a ochrana. Každý anděl má na starosti nějaký zvláštní úkol. Jeden urovnává
spory mezi lidmi, jiný zase pomáhá hudebníkům, aby hráli tak krásně jako nikdy předtím. Další
andělé přinášejí útěchu nebo zachraňují lidi v nouzi. Teprve až když jsou splněny všechny
jejich úkoly, může se všech 24 andělů na Štědrý večer sejít a společně si zazpívat. A co víc,
vždy ráno jsme našli od každého anděla adventní sáček plný překvapení, který nám během své
pouti ve školce zanechal!!!
V den svého svátku ohlásila typickým zabušením metličkou na okno svůj příchod svatá
Barbora. Zjevila se úplně nečekaně. Dětem přišla povyprávět o svém životě, a proč se vlastně
stala svatou. Kromě dárků v podobě lineckých srdíček, jablíček, sušeného ovoce a oříšků nám
Barbora přinesla i větvičku třešně. Stará pověst totiž říká, že pokud větvička vykvete na Štědrý
den svobodné dívce, do roka a do dne se provdá. No, tak uvidíme …..
A nastal pátek 4. prosince!!!!! Na celé dopoledne se naše školka proměnila v oficiální nebeské
peklo, kde se to hemžilo malými čertíky a andílky. Vymýšleli jsme hry, učili se andělské
básničky a zpívali s kytarou. Netrpělivě jsme vyhlíželi, jestli dorazí i svatý Mikuláš. Chvíli mu

to sice trvalo, ale nakonec se objevil i s nůší plnou dobrot, které dětem z velké dálky přinesl. V
knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, byly letos přece jen
nějaké ty hříšné zápisy. A tak hříšníci museli slíbit, že se polepší a svůj vážně myšlený slib
potvrdili podáním si ruky s čertem. I tak ale bohatá nadílka nakonec nikoho neminula.

Nezapomněli jsme ani na nadílkovou obchůzku. Na Obecní úřad v Ostré, do místního obchůdku
i do prodejny Botanicus jsme se došli zeptat, zda i tam byli všichni hodní a nezlobili. Všude
byli prý celý rok moc hodní, vůbec nezlobili!!!
Na cestu nás ještě obdarovali dobrotami do nůše. Moc děkujeme!

V sobotu 5. 12. ráno se na vrátkách naší školky objevilo toto oznámení:

Moji milí čertíci, hříšní rodiče, roztomilí andílci,
vítám Vás na mojí cestě ztracenou šifrou, která povede přes ďáblovy plameny a
andělská světla. Čeká Vás 10 a možná i 11 mých pekelných úkolů. Písmena pod
úkoly Vám napoví, jak zní moje ztracená šifra. Odpovědi si pečlivě zapište do své
pekelné listiny, ať ji pak můžete ve školce ukázat a vyměnit za odměnu, kterou jsem
Vám tam nechal!!!
Lucifer

On totiž sám vládce pekel připravil pro naše děti a jejich rodiče Andělsko – čertovskou stezku.
Připojil i mapu, která účastníky provázela cestou necestou za pekelnými úkoly. Svou kouřovou
stopu Lucifer doplnil o úkoly, které museli všichni splnit, aby se dozvěděli zmíněnou šifru.
Posledním úkolem bylo, aby na mýtince, kam si chodíme hrát, postavili domeček pro malé
čertíky, vyfotili ho a umístili do skupiny rodiče na školkový Facebok. Přišlo spoustu krásných
fotek. Moc děkujeme všem účastníkům, byly opravdu krásné. To se bude čertíkům náramně
bydlet.
A závěr prosince? Krásný a slavnostní. Vánoční nálada, vůně cukroví, koledy, lidové zvyky –
to vše charakterizovalo naši vánoční náladu, která nás provázela celý adventní čas.
Všem rodičům, prarodičům, paní starostce i všem zastupitelům děkujeme za spolupráci a v roce
2021 přejeme zdraví, štěstí a splnění všech malých i velkých přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

VÝROČÍ V OBCI v roce 2021

14. 5. 2021 uplyne 20 let od doby, kdy vznikl konečný návrh symbolů
naší obce – znaku a praporu.
Jak to vše začínalo a probíhalo? Zastupitelstvo obce, rozhodlo,
na zasedání 23. 1. 2001, o tom, že podnikne kroky k získání znaku
a praporu obce. Kronikář, Jan Šípek nakreslil 4 návrhy. Tyto návrhy
zaslal obecní úřad do Archivu hl. města Prahy s žádostí o radu, jak
dále postupovat. V polovině dubna podepsala obec smlouvu o dílo
s architektem Zdeňkem Linhartem, na tvorbu znaku a praporu.
Celková cena 18.700,- Kč. Ze sedmi předložených návrhů zastupitelstvo vybralo ten, který je
nám všem již známý.
V červnu 2001 byly barevné kopie návrhu znaku a praporu s popisy zaslány do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, předsedovi podvýboru pro heraldiku s žádostí o souhlas s užíváním
předložených symbolů. Koncem února 2002 obdržela obec odpověď s tím, že se naší žádostí
zabýval podvýbor pro heraldiku a vexikologii dne 13. února a doporučil, aby naší obci byly
symboly v navrhované podobě uděleny. Dne 14. března 2002 vydal Parlament ČR, Poslanecká
sněmovna Rozhodnutí o udělení znaků a praporů 75 obcím a městům, mezi nimi i Ostré.
Dne 22. dubna 2002 v 10,30 přebírá, náš tehdejší pan starosta, ing. Jan Hradecký, z rukou v té
době předsedy Poslanecké sněmovny pana Václava Klause znak a prapor Obce Ostrá.
(Fotografii předání nalezneme v pamětní knize Ostrá – Šnepov, historie hradu Mydlovaru
a obcí Ostrá a Šnepov, vydané k 500. výročí první písemné zmínky o obci Ostrá).
A víte, co symboly v našem znaku vyjadřují ?
V modrém štítu je vzhůru vyklenutá zelená pata (lesy), na kterém stojí tři zlaté obilné
klasy (zemědělství). Nad nimi je stříbrná ryba (založení obce prvními osadníky, kteří
se živili rybolovem). V horní části v rozích jsou dvě zlaté hvězdy (dvě obce – Ostrá,
Šnepov).

PARKOVÁNÍ NA ZELENI
Většina vlastníků automobilů chce mít své vozidlo zaparkované co nejblíže k bydlišti či
pracovišti a tak k parkování využívá kdejaké volné místo. Bohužel se čím dál častěji stává, že
řidiči vozidla odstavují i mimo komunikace, které jsou k provozu vozidel určené a parkují v
zeleni anebo na plochách, které kdysi jako zeleň sloužily, avšak dlouhodobým parkováním byla
zeleň zničena.
Velké problémy pak vozidla parkující v zeleni způsobují v období sekání travnatých ploch.
Vinou samotných řidičů dochází ke znečištění nebo poškození jejich vozidel odletující trávou či
kamínky.
Žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali svými automobily na veřejné
zeleni. Zničený trávník a parkování na travnatých plochách je mimo jiné i projevem neúcty k
přírodě.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Rozložit lehátko, namazat se krémem a začít se opalovat trvá zhruba pět minut. Rozložit gauč
je otázka dvou minut. Rozložit někoho skvělým vtipem můžeme během vteřiny.
Pokud ale přejdeme k době rozkladu odpadu v přírodě, pak tím výčet veselého rozkládání
končí. Rozklad odpadu pohozeného v přírodě totiž trvá podstatně déle. Jen pro představu
tu hovoříme o rozmezí od 14 dnů po více než 10 000 let!
V první řadě je třeba si uvědomit, že když dva dělají totéž, není to totéž. To platí i pro rozklad
všech možných druhů odpadu, kdy se bude totožný odpad rozkládat jinak ve vlhkém
tmavém lese a jinak v suché vyprahlé poušti na přímém slunci.
Odpad může do přírody uvolňovat jedovaté látky, a může tak být nepřímo i velkým problémem
pro lidi i zvířata v podobě nepříjemných a nebezpečných zranění.
Třeba taková vyhozená baterie se rozkládá cca 200–500 let, ale zároveň uvolňuje do půdy
velmi nebezpečné látky, které mohou značně poškodit životní prostředí a ohrožovat živé
organismy.
Je pohozená skleněná láhev opravdu něčím, co chceme zanechat jako memento naší
nezodpovědnosti dalším generacím po tisíce let?
ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ RŮZNÉ DRUHY ODPADU?
Podle dostupných údajů se v přírodě nejrychleji rozkládá bioodpad, konkrétně ohryzky
od jablek či hrušek – tento druh odpadu se rozloží zhruba za 14 dní. Déle už to trvá slupce
od banánu, ta potřebuje 5 měsíců, a u takové slupky od pomeranče si na celkový rozklad
počkáme celý 1 rok.
Odpad z papíru se v přírodě rozloží až po 5 měsících.
Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových plen, která dosahuje neuvěřitelných 250 let.
Nyní k „maličkostem“. Ač to bývá neobvyklé, občas je prostě potřeba i z komára udělat
velblouda, protože tihle komáři mohou nadělat pořádnou paseku! Takový malý nedopalek
cigarety (lidově „vajgl“) totiž potřebuje k celkovému rozkladu 15 let.
Obyčejná žvýkačka dokonce až 50 let! Zapomeneme-li nedopatřením v lese ponožku,
potrvá 1,5 roku, než ji příroda dokáže zpracovat.
Horší už to bude s koženými výrobky, jako jsou boty nebo pásky – ty totiž na celkový rozklad

potřebují 40 až 50 let. Není tak lepší cesta než kousky z našeho šatníku vyhodit do kontejnerů
na textil nebo je předat k užívání někomu dalšímu.
Častým „pokladem“, který v lese nebo i jinde můžeme objevit, jsou rezavé plechovky. To má
své logické odůvodnění. Dříve se spousta potravin kvůli trvanlivosti balila právě do uzavřených
těchto obalů a ty pak občas končily v přírodě.
Než se plechovka rozloží, uplyne až 50 let.
Igelitový sáček se rozkládá 25 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev potřebuje
celých 100 let!
Nápojové kartony se rozkládají různou dobu, a to dle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.
Zatímco neaseptické nápojové kartony bez hliníkové fólie (např. od čerstvého mléka nebo
kefíru) pohltí příroda za cca 7 let, u těch s hliníkovou vrstvou je to mnohem víc – přírodě
trvá 100 let, než je dokáže rozložit!
Na pomyslné špici žebříčku jsou však pohozené skleněné obaly, které se rozloží (dle odhadů)
nejdříve za 1 000 let, a „zlato“ se dle odborníků nerozloží nikdy.
Zodpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí je odpovědností každého z nás.
Pohozený odpad tu po nás může zůstat desítky až tisíce let, a to jsme zde psali o době
rozkladu, nikoli o působení škodlivých a nebezpečných látek, které může být nevratné…
zdroj: Jak dlouho se rozkládají odpadky pohozené v přírodě? - Samosebou.cz ze dne 15.1. 2021
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