Příloha Kněžekladského zpravodaje

UKLÁDANÍ A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Odpad produkuje každá rodina, každý občan. Pro odvoz odpadu z obce máme připraven
systém třídění toho, co vyprodukujeme. Proč třídit? Hlavní důvody jsou v podstatě tři:
1. Využít materiál, který lze z odpadu ještě vytěžit a znovu z něho vyrobit něco jiného
2. Chránit naše prostředí před nebezpečnými odpady, protože v Jižních Čechách
nemáme vysokoteplotní spalovny a veškerý odpad z kontejneru se skládkuje v zemi,
kde bude ležet stovky let.
3. Snížit množství odpadu v kontejneru, tím pádem méně vyvážet a také méně platit
v položce odpady a volné peníze využít.
Tříděný odpad
Jak tedy na to? Vytvořte si doma vlastní systém a roztřiďte si odpad v klidu již doma.
Potřebné pytle si vyzvednete od určených osob (viz. níže). Na sklo a kovy použijete třeba
nádoby, které vám zbyly po malování od primalexu, ty jsou docela šikovné. Ve vhodný
okamžik odneste vytříděnou komoditu na sběrné místo v obci a vhoďte do příslušné
nádoby. Nejlépe před vyvezením, tabulku vyvážení každoročně dostáváte a jsou vyvěšeny.
My můžeme třídit 5 druhů materiálu:
 žluté nádoby + žluté pytle = plastové láhve, vše z plastu obecně, polystyren, igelitové
pytle a pytlíky
 červené pytle = krabice od mléka, džusu a podobný materiál
Nejprve vše dáváme do žlutých nebo červených pytlů, které zdarma dostaneme od obce.
Nádoba na sběrném místě je pro ty případy, kdy nemáme potřebný pytel doma a
z jakéhokoli důvodu si ho nemůžeme rychle vyzvednout.
Žluté a červené pytle předává:
Štipoklasy –
Josef Drn
Dolní Kněžeklady - Růžena Jindrová
Horní Kněžeklady - Jan Filip, Anna Jindrová
možno také v knihovně u paní Liškové
Pokud se k těmto lidem nedostanete, obraťte se na nejbližšího zastupitele v obci a on vám
bude nápomocen.
 zelené nádoby = sklo čiré a barevné dohromady
 modré nádoby = papír, krabice, noviny a časopisy
 černé nádoby = kovy menší velikosti, které se vejdou do nádoby
 červené nádoby (jeden kontejner uložen na sběrném místě v Dolních Kněžekladech)
obnošené oděvy, boty k dalšímu zpracování, svázané do balíčku a vhozené do kontejneru
Tříděný odpad (plastové láhve a papírové krabice a jiné větší předměty) je nutné
sešlápnout, rozřezat nebo zmačkat tak, aby se mohly vložit do k tomu určených nádob a
také, aby se jich tam vešlo co možná největší množství. Dalším důvodem je, že svozové
firmy mají smlouvu a jsou placeny za naložení a vyvezení nádoby. Papír v krabicích (i když
pěkně svázaný) mimo nádoby nejsou povinni vyvézt a mnohdy také nevyvezou. Poházené
plasty kolem, roztrhané pytle…..to už nenaloží téměř stoprocentně. Vedu se svozovou
firmou o tomto neustále diskuze, ale sbírat odpad mimo nádob a nakládat nebudou.

Z tohoto důvodu pokud přijdete a nádoba je plná, neukládejte přinesený odpad za nádoby
a nenechávejte ho tam (neplatí pro pytle), ale počkejte na vyvezení a pak uložte. Tříděný
odpad je určen k dalšímu zpracování, proto je nutné vkládat vše relativně čisté.
Sběrná místa jsou vždy ve středu obce, aby je všichni měli co možná nejblíže. Jsou tedy
dost na očích. Chtěl bych tedy všechny požádat – pokud vyvážíte odpadky, udržujte
pořádek. Když udělá nepořádek někdo jiný před vámi, nenechte ho tam a dejte sběrné
místo do pořádku. Není to možná úplně spravedlivé k těm pořádnějším, ale je to správné.
Kontejner
Když už vytřídíme všechno co můžeme, hodíme zbytek odpadků do kontejneru. Sem patří
veškerý domácí směsný a komunální odpad po vytřídění. Pozor na horký popel !! Odpad
v kontejneru je silně hořlavý a stačí pouze teplý popel, který vypadá na první pohled
neškodně, ale přesypáním se okysličí a znovu zažhaví. Následkem požáru v kontejnerech
dochází k nebezpečí přenesení požáru, ničení ovzduší a v neposlední řadě k velkému
poškození kontejneru (cena kontejneru se pohybuje kolem 100 000 Kč). Sypte jen studený
popel tzn. popel si doma uložte na několik dní a před každým vynesením důkladně
zkontrolujte. Toto prosím nekompromisně dodržujte!! Pokud uvidíte doutnající kontejner
je to požár a každý občan ČR má za povinnost zabránit vzniku požáru, pokud to není v jeho
silách, tak alespoň nahlásit. Je to stejné, jako kdyby někomu doutnala stodola u domu.
Letos v zimě jsem zaléval doutnající kontejner 3 dny. Nakonec pomohlo až natažení hadice
a prolití celého obsahu, tak houževnaté je žhavé ložisko někde uprostřed.
Do kontejneru rozhodně nepatří:
1. Veškerý biologický odpad jako tráva, hnůj, listí apod. Kompostujte!
2. Uhynulá zvířata, části zvířat. Nutno předat na kafilerii.
3. Stavební suť, otlučená omítka apod.
4. Nebezpečný materiál jako pneumatiky, asfalty, eternit, akubaterie apod. 2x ročně
svoz
5. Nadrozměrný odpad-domácí spotřebiče, části aut. 2x ročně svoz
6. Dřevo, nábytek, desky – využít doma k topení, nebo předat někomu kdo doma topí
dřevem
7. Veškerý odpad zařazený do tříděného odpadu (sklo, plast, papír a železo). Třídit !
Nebezpečný a nadrozměrný odpad
Veškerý nadrozměrný a nebezpečný odpad např. pneumatiky, televize, pračky, sporáky,
ledničky, autobaterie, zářivky, znečistěné plechovky, zbytky barev, asfalty, olejové
nečistoty, ropné látky a nadrozměrný odpad jako matrace, nábytek, koberce, velké kovy se
shromažďují a v určený den (2x ročně) je tento odpad odvezen specializovanou firmou. Na
svoz budete vždy dostatečně dopředu upozorněni.
Prosím o pozorné prostudování této přílohy zpravodaje. Pevně věřím, že když se budeme
všichni řídit těmito jednoduchými pravidly, budeme odměněny pořádkem okolo sběrných
míst, snížením obecních plateb za odpad a snad také dobrým pocitem, že pro svou obec
děláme správnou a potřebnou věc.
Obecní úřad Horní Kněžeklady

Josef Drn – starosta obce

