MĚSTO HRÁDEK INFORMUJE
DNES NA TÉMA: ODPADY
Vážení a milí spoluobčané!
V poslední době se množí stížnosti občanů našeho města na to, že někteří z vás vyhazují odpad tam,
kam nepatří. Správné nakládání s odpady je velice důležité a týká se každého z nás.
I proto jsme pro vás připravili tento informační a motivační leták.

PROSÍME, VĚNUJTE NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM NÁLEŽITOU POZORNOST.
NÁKLADY NA VÝVOZ ODPADU
V roce 2019 zaplatilo naše město za odvoz a likvidaci odpadů celkem 1.993.250 Kč, což činí náklad 774 Kč na poplatníka. Při poplatku
500 Kč však město od poplatníků vybralo o 705.550 Kč méně. Tento ztrátový stav rozpočtu města trvá již několik let. Proto bylo nutné
poplatek za odpady v tomto roce navýšit na 550 Kč. Jak vysoký bude tento poplatek v dalších letech záleží nyní na nás všech,
zejména na naší ochotě a zodpovědném přístupu.
Možná nevíte, že nejvyšší náklady hradí město za SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD. Naopak za vytříděný odpad město dostává
finanční příspěvky, díky kterým se náklady za odpad snižují. Výše příspěvků se odvíjí od množství vytříděného odpadu.
CHCEME-LI HRADIT POPLATEK ZA ODPADY CO NEJNIŽŠÍ, JE NUTNÉ:
1) CO NEJVÍCE OMEZIT VZNIK ODPADŮ,
2) CO NEJVÍCE TŘÍDIT ODPAD, KTERÝ VYPRODUKUJEME.
OCHRANA PŘÍRODY

JAK MŮŽEME OMEZIT NÁŠ ODPAD

Oproti těžbě a zpracování nového materiálu, výroba nových
produktů z recyklátu šetří energie, emise, vodu, nerostné
suroviny atd. Pokud odpad nevytřídíme, skončí nevyužitý a
dále nepoužitelný na skládce.

Nekupujme věci, které nepotřebujeme. Kupujme jen tolik potravin,
kolik stihneme zkonzumovat. Ani po datu spotřeby nebývají
potraviny hned zkažené – posuďme vzhled, vůni a chuť, než je
vyhodíme. Nekupujme balenou vodu, i naše kohoutková je kvalitní.

Víte, že plasty se vyrábí z ropy a její zásoby jsou omezené?
Správným nakládáním s odpady omezujeme negativní
dopady na naši přírodu, potažmo planetu. Svým dětem a
vnoučatům zde zanecháme čistší a zdravější životní
prostředí.

Nepotřebné věci darujme, nefunkční zkusme opravit. Neměňme
elektroniku každý rok. Omezujme jednorázové plasty - např. brčka,
igelitové sáčky nebo tašky, nádoby, jdou používat opakovaně.
Dejme přednost skleněným či kovovým obalům před plastovými.
Nakupujme v "bezobalových obchodech".

PROČ MÁ TŘÍDĚNÍ SMYSL - ANEB CO SE VYRÁBÍ Z:
PLASTŮ - nové PET láhve, fleecové oblečení, výplně zimních bund, zátěžové koberce, protihlukové stěny, zahradní nábytek,
záhonové palisády, zatravňovací dlažba, parkové lavičky, plotové díly, různé pytle apod. Plast lze recyklovat opakovaně a jeho
zpracování je až 65 % k recyklaci, 16 % na certifikovaná paliva, 19 % energetické využití nebo skládka.
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ - papírová lepenka, stavební desky apod.
SKLA - láhve, sklenice a jiné skleněné výrobky. Sklo je možné recyklovat donekonečna a jeho využití k recyklaci je až 97 %. Výrobou
skla z recyklátu se urychluje čas tavení a významně se šetří energie.
PAPÍRU - noviny, sešity, krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Papír je možné recyklovat až 7x a jeho využití k recyklaci je až
99 %. Recyklací 1 tuny papíru se ušetří až 2 tuny dřeva. V roce 2018 bylo díky recyklaci zachráněno 2.226.973 stromů.
HLINÍKU A KOVŮ - nové hliníkové a kovové výrobky. Kovy lze recyklovat donekonečna a jejich využití k recyklaci je až 99 %. Výroba
hliníku z recyklátu ušetří 95 % energie oproti výrobě z nově těžené suroviny. Výroba 1 tuny železa z recyklátu ušetří 630 kg černého
uhlí, 1,1 tuny železné rudy a 55 kg vápence.
TEXTILU - použitelný jde na charitu, nepoužitelný na výrobu úklidových hadrů či potrubních izolačních pásů apod.
BIO ODPADU - kompost, zahradnické substráty, hnojiva apod. Lze recyklovat donekonečna.
KUCHYŇSKÉHO OLEJE - po vyčištění přísada do topných olejů nebo do nafty.
MĚJME NA PAMĚTI:
► Okusek z jablka přírodě neublíží, ale obaly od nápojů či svačiny z našeho výletu donesme vždy do nejbližšího koše.
► I žvýkačky a cigaretové nedopalky patří do koše, v žádném případě ne na chodník ani do kanalizace.
► Nejen z povinnosti, ale i z ohleduplnosti na své spoluobčany a zejména na děti, uklízejme po našem pejskovi jeho
exkrementy. Povinnost úklidu se vztahuje na území celého města (včetně lesoparku a zatravněných ploch).
Sáčky na exkrementy je možné získat na městském úřadě zdarma.
► Správné nakládání s odpady nám ukládá zákon i místní vyhláška. Jejich porušení je možné pokutovat. Chápeme,
že není spravedlivé, aby zodpovědní občané dopláceli na ty nezodpovědné. Prokážete-li nám, že někdo vážně porušil
nakládání s odpady, slibujeme vám, že to bude s dotyčným řešeno (bez prozrazení vaší osoby).
►

Odpad nevzniká sám o sobě. Odpad produkujeme my, lidé.
Proto i my bychom měli nést odpovědnost za jeho vznik i za jeho správnou likvidaci.
Více informací o třídění naleznete na druhé straně tohoto letáku.

JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ODPADEM?
Aby bylo třídění a možnosti recyklace co nejvíce efektivní, aby dopady na ekologickou zátěž životního
prostředí byly minimální a aby náklady obce a poplatek občanům za odpady byly co nejnižší, je třeba co
nejvíce omezit vznik odpadu a z toho, který vznikne, vytřídit vše, co třídit lze.
Pomůcka: na obalech se často vyskytují číselné a (nebo) písmenné kódy druhu materiálu v této značce.
PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY - žluté nádoby rozmístěné po městě:
např. PET láhve (zmáčknuté), nádoby od pracího gelu, šamponů, kelímky od jogurtů či smetany, sáčky, igelitky, polystyren, dále pak
nápojové krabice od džusů, vína či mléka ... Vymývat obaly není nutné, ale musí být co nejvíce vyprázdněné. (kódy: 1 - PET, 2 HDPE, 4 - LDPE, 5 - PP, 6 - PS, 7 - ostatní; nápojové kartony 81 - C/PAP 84 - C/PAP)
PAPÍR - modré nádoby rozmístěné po městě:
např. papíry, letáky, noviny, sešity - i s kancelářskými sponkami, krabice, sáčky, karton... - vše suché a čisté. Díky novým technologiím
recyklace patří nyní do modré nádoby i ruličky od WC papíru a plata od vajec. (kódy: 20 - PAP, 21 - PAP, 22 - PAP)
SKLO - zelené nádoby rozmístěné po městě:
např. nevratné láhve, sklenice - i s víčky a etiketami, tabulové sklo, akvárium, bílé i barevné sklo... (kódy: 70 - GL, 71 - GL, 72 - GL)
POZOR! NEVHAZUJTE: keramiku, porcelán, zrcadla, autosklo, drátěné sklo, varné sklo, bezpečnostní sklo, obrazovky TV,
plexisklo, brýle, skelnou vatu - obsah by se tím zcela znehodnotil! Zálohové vratné láhve nevyhazujte, ale vracejte do obchodů.

TIP: Na Městském úřadě v Hrádku si můžete ZDARMA vyzvednout pevné barevné tašky na třídění plastů, papíru a skla.
KUCHYŇSKÉ (JEDLÉ) OLEJE A TUKY - černé nádoby rozmístěné po městě:
Vhazujte pouze v utěsněných plastových obalech, nelijte samotné do sběrné nádoby! Olej nikdy nelijte do odpadu ani do WC!
CHARITA - bílé nádoby rozmístěné po městě:
např. oblečení, obuv, hračky, povlečení apod., jen čisté a nepoškozené. Vhazujte zabalené v tašce či pytli.
VĚTVE - skládka větví z ulice Družby podél lesa směrem k autobusové zastávce Janovská. Ukládejte pouze větve listnatých či
jehličnatých stromů a dřevin, nikoliv bio odpad ani jiný odpad.
LÉKY - jakákoliv lékárna nebo i sběrný dvůr. Odevzdávejte prošlé nebo nespotřebované léčivo.
SBĚRNÝ DVŮR V HRÁDKU - ulice Učňovská č.p. 218 (Otevírací doba je ÚT a ČT 13 - 17 h, SO 8 - 13 h):
✔ BIO ODPAD např. posekaná tráva, rostliny, listí, zbytky ovoce a zeleniny, dřevěný popel, piliny... (ale nic mastného).
✔ DŘEVO např. kusové dřevo, prkna - nelakované, nemořené...
✔ KOVY např. železo, barevný kov, prázdné plechovky a konzervy, víčka od lahví a jogurtů, alobal, hrnce, nádobky od deodorantů...
(kódy: 40 - FE, 41 - ALU)
✔ ELEKTRO např. ledničky, TV, mobilní telefony, úsporné zářivky a žárovky, LED žárovky, baterie, autobaterie...
✔ NEBEZPEČNÝ ODPAD např. olovo, ředidla, kyseliny, motorový olej, barvy, herbicidy, pesticidy, jakož i nádoby od nich...
✔ VELKOOBJEMOVÝ A DALŠÍ ODPAD např. skříně, postele, matrace, molitan, koberce a lina, koupelnová vana, novodur. trubky,
PVC, pneumatiky, autosklo, drátěné sklo, velké kartonové krabice, starý textil, v omezené míře i stavební suť…

INFO: Uložení odpadu ve sběrném dvoře je ZDARMA. Sběrný dvůr mohou využívat pouze občané našeho města.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - černé kontejnery u bytových domů, popelnice, odpadkové koše:
Zahrnuje zbývající odpad, který zároveň nepatří do tříditelného odpadu, tj. např. klasické a halogenové žárovky (nikoliv úsporky!),
fotografie, samolepky, termoúčtenky, použité papírové kapesníky a utěrky, vlhčené ubrousky, papírové nápojové kelímky, pečící papír,
kopírovací či voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový či křídový papír, mokrý či znečištěný papír, tapety, fixy, cigaretové nedopalky,
vata, porcelán, keramika, kamenina, zrcadla, zbytky vařených jídel, zkažené potraviny (např. sýry, salámy), živočišné složky (srst, kosti,
maso), houbičky na mytí nádobí, špinavé a potrhané hadry, zničené oblečení a obuv, dámské hygienické potřeby, jednorázové pleny,
tuby od zubní pasty, sáčky z vysavače, popel z uhlí (vychladlý), podestýlka domácích zvířat, trus domácích zvířat, sáčky s vnitřní
kovovou vrstvou (např. od kávy či polévky), prázdná plata od léků (mající plast spojený s kovem), guma, DVD, videokazety, líčidla
(řasenka, rtěnka,atp.) a jiný odpad z domácnosti. Dále sem patří i silně znečištěné nebo ne zcela vyprázdněné obaly (např. krabice od
pizzy, zkažený jogurt...).
Když jste se rozhodli třídit, jistě to chcete dělat správně. Pokud si nejste jisti, kam určitou věc vyhodit, můžete se inspirovat i poradit na
stránce https://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri. Nebo telefonicky na čísle 729 848 111 (EKO-KOM).

DŮLEŽITÉ: ODPAD VHAZUJTE VŽDY DO NÁDOBY! Odpad
umístěný mimo nádobu není dopravce povinen naložit, navíc jej může
vítr roznést do okolí nebo se může znehodnotit zašpiněním či
namoknutím. Je-li předmět příliš velký, nalámejte ho na menší kusy
(nebo ho odevzdejte ve sběrném dvoře). Je-li nádoba plná, vhoďte
prosím odpad do jiné ve městě. Jsou-li nádoby ve vašem okolí často
přeplněné, informujte nás o tom.

TAK ANO

TAK NE

Velice vám děkujeme za pozornost, kterou jste této tématice věnovali, za dodržování
výše uvedeného, jakož i za přízeň, kterou chováte k našemu městu a jeho okolí.
Ve spolupráci s paní Janou Červenou připravilo Město Hrádek. Vydáno vlastním nákladem v měsíci 3/2020

