Třídění odpadu – motivační systém obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. prosince 2011 odsouhlasilo kromě zvýšení
poplatku za svoz odpadu na 500Kč na osobu nebo rekreační objekt i zavedení motivačního
systému třídění odpadu. Princip tohoto systému spočívá v tom, že čím více ze svého
domovního odpadu správně vytřídíte, tím menší poplatek za jeho odvoz a likvidaci
zaplatíte. Podle množství odevzdaného tříděného odpadu se bude odečítat částka z poplatku
za svoz odpadu v následujícím roce.
Za jeden kg plastů z domácnosti (směsný plast) se odečte 1,50 Kč
Za jeden kg nápojových kartonů (tetrapaků) se odečte
1,50 Kč
Za jeden kg papíru se odečte
0,40 Kč
Zúčtovací období pro výpočet odečítané částky bude vždy od 1. 12. do 30. 11. Letos
vzhledem k zavádění systému od 2. 1. 2012 do 30. 11 .2012. Odečtena bude maximálně výše
poplatku.
Účast v tomto systému je samozřejmě dobrovolná. Chcete–li se do něho zapojit, je nutné se
zaregistrovat na Obecním úřadu – možno od 2. 1. 2012. Jedinou podmínkou pro registraci je
mít zaplacený povinný poplatek – pro tento rok každý 500 Kč. Při registraci obdržíte
samolepky s čárovými kódy, které následně nalepíte na vytříděný odpad. Takto označený
odpad je nutné odevzdat ve sběrném místě na Volavci, kde bude minimálně jednou měsíčně
vážen a registrován. Každý měsíc si pak budete moci ověřit zaregistrování Vámi předaného
odpadu a výpočet uspořené částky na internetových stránkách obce.
Díky jedinečnosti čárového kódu bude možno kdykoliv před recyklací odevzdaný odpad
jednoduše identifikovat. Obecní úřad bude mít vazbu na recyklační linku a v případě zjištění
závažného nedostatku v kvalitě vytříděného odpadu si vyhrazuje právo tento nezapočítat.
Věříme, že k takovým situacím nedojde a uvádíme, jak by měl být odpad tříděn a odevzdán
ve sběrném místě:
Směsný plast – musí být v zavázaném, neděravém žlutém pytli
Patří sem: plasty z domácností
plastové obaly od potravin – sušenek, těstovin apod.
kelímky od jogurtů a dalších potravin – z kelímků odstraňte hliníkové víčko
plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
plastové obaly (přepravky)
nádoby od drogerie – šamponů, mýdel, kosmetických přípravků apod.
plastové hračky
fólie
CD a DVD nosiče
možno i pěnový polystyren, ale odděleně v samostatném pytli

Nepatří sem: PET lahve – ty patří pouze do žlutých kontejnerů
výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.)
pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu
elektrické kabely
plastové obaly znečištěné chemickými látkami,
minerálními oleji apod.
plastové díly s kovovými částicemi
textilie z umělých vláken
Nejčastější otázky:
Musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku
pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším
skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují
následnou recyklaci.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických
přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do pytle na tříděný odpad pak
můžete klidně prázdné obaly vhodit.

nápojový karton – musí být v zavázaném, neděravém oranžovém pytli
Patří sem složené krabice od nápojů – džusů, mléka, vína
Umělohmotný uzávěr není nutné z nápojového kartonu odtrhávat, prázdný karton pouze
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem vložte do oranžového pytle.

Pytle na tříděný odpad získáte zdarma v úředních hodinách na Obecním úřadu, v provozních
hodinách ve sběrném místě na Volavci, v autoservisu u Königů nebo u Ing. Olgy Kudrnáčové
na Kozákově.
Nově lze ve sběrném místě odevzdávat i vytříděný papír
Tento je nutno předávat tak, aby bylo možné s ním jednoduše manipulovat. Kartony, noviny a
časopisy mohou být svázané do balíků tak, aby se nerozpadly. Ostatní papír lze odevzdat
např. v jakémkoliv zavázaném pytli nebo krabici.
Patří sem: noviny a časopisy
katalogy, telefonní seznamy
knihy bez vazby a desek z PVC
sešity, kancelářský papír
krabice, papírová lepenka
reklamní letáky
neznečištěné papírové sáčky
čistý obalový papír

Nepatří sem:
papír znečištěný potravinami
hygienicky závadný papír (obvazy, vložky, papírové plenky)
kopíráky
voskovaný papír
pauzovací papír
asfaltový a dehtový papír
kombinované papírové obaly s plasty a kovy
papírový obal od vajíček
Ve sběrném místě můžete odkládat také
elektroodpad - veškeré elektro tj. televize, počítače, baterie, kuchyňské spotřebiče, elektrické
nářadí, lednice apod.
Sběrné místo tříděného odpadu se nachází v budově hasičské zbrojnice na Volavci a jeho
provoz zajišťují manželé Šilhánovi. Rád bych využil této příležitosti a znovu jim poděkoval
za to, že nám všem tuto službu poskytují.
Provozní doba sběrného místa je každou sobotu dopoledne od 8 do 11 hodin.

Stále zůstává zachován sběr tříděného odpadu do kontejnerů:
Modré kontejnery – papír, noviny, časopisy, knihy, krabice, papírové obaly apod.
Žluté kontejnery – vzhledem k tomu, že naše svozová firma odváží obsah těchto kontejnerů
na linku, která neumožňuje třídění PET lahví od ostatních plastů, slouží tyto kontejnery
POUZE NA PET LAHVE!!! Sešlápnuté a lze i s uzávěrem popř. s etiketou. Ostatní plasty
patří do žlutého pytle
Zelené zvony – lahve od nápojů bez uzávěrů, skleněné nádoby, tabulové sklo
Tyto kontejnery jsou umístěny v Lestkově v dolní části cesty „v Boroví“ a na Volavci u školy.
Na Kozákově je zatím pro nedostatek vhodného místa umístěn pouze zvon na sklo.

Statistika říká, že každý z nás v průměru vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však

odpady už doma vytřídíte a dáváte je do správných
kontejnerů nebo pytlů, umožníte tak recyklaci více než 1/3 tohoto množství. Za rok tak
můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Co je recyklace? Recyklace je proces, kdy odpady, které vhodíte do barevného kontejneru
nebo pytle odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Např. z papíru, který vytřídíte pak budou mít vaše
děti sešity do školy a nepokácí se díky tomu strom v lese. Co všechno se vyrábí recyklací
odpadu a další užitečné informace se dozvíte na www.jaktridit.cz
Děkujeme, že třídíte odpad a šetříte tím naše životní prostředí.

Jan König – starosta

