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Třídit má smysl

Vážení spoluobčané,

pokud se v tomto článku zamyslím nad ekologickým smýšlením všech, kteří se aktivně zapojili
do sběru tříděného odpadu a není jim lhostejné jakou rychlostí narůstá hora odpadků na
skládce Rumpoldu u Stožic, jak vypadají naše lesy, příkopy podél silnic a konec konců celé
planety včetně všech oceánů i moří, musím všem za třídění a sběr velice poděkovat. Pro
zajímavost uvedu, že odborníci spočítali množství plastového odpadu zejména v rozmělněné
mikroskopické podobě ve všech oceánech a mořích na hodnotu přes 100 milionů tun. To
polykají s potravou všichni mořští živočichové. V jejich tělech se při trávení z plastů uvolňují
různé přísady pro změkčování plastů (ftaláty) nebo přísady proti potlačení hoření plastů. Potom
si kupujeme spolu se zdravými a dietními mořskými rybami i tyto produkty civilizace.
Obdobných příkladů by se samozřejmě dalo uvést mnohem více.

Další velmi výraznou odměnou všem co sbírají a třídí odpad ( v obci se zapojilo již téměř 60%
obyvatel) je ekonomické hledisko. Za předloňský rok 2009 jsme zaplatili Rumpoldu více jak
186.000,- Kč a směsného odpadu bylo 85 tun. Platili jsme tedy 2,18 Kč za kg. Díky třídění
odpadu jsme za loňský rok 2010 za svoz popelnic (směsný odpad) zaplatili přes 150.000,- Kč a
bylo ho jenom 76 tun. Za každý kilogram odpadu v popelnici jsme zaplatili 1,97 Kč. Pokud tedy
odpady budeme třídit, nejen že za ně nebudeme platit, ale od firmy EKO-KOM naopak peníze
dostaneme. Tato firma určitou část peněz, kterou zaplatíte při kupování nových věcí,
přerozděluje mezi všechny ty, kteří s těmito věcmi nakládají, když se stanou odpadem.

V minulém roce nasbírali lidé v Chelčicích zapojeni do pytlového třídění odpadů v naší obci
3894 bonusových bodů a tak si mezi sebou nyní rozdělí (formou snížení poplatků za popelnice)
19.470,- Kč
. Byli zde velké rozdíly a tak si někteří sníží poplatky o několik desetikorun ale někteří o více jak
800,- Kč
. Průměrně tedy na jednoho poplatníka zapojeného do třídění vychází uspořená částka 286,Kč. Vypočtená částka na TKO (popelnice) byla proti roku 2010 nižší o 25,-Kč na jednoho
obyvatele. Pro letošní rok 2011 byla stanovena na hodnotu 448,- Kč jako loňského roku.
Přebytek bude rozdělován ve formě bonusů pro ty, kteří se zapojují do třídění odpadů.
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Další novinkou z loňského roku je uzavření smluv s dalšími firmami zajišťujícími zpětné odběry.

baterie - firma Ekobat nádoby jsou umístěny na Obecním úřadě, v prodejně potravin a
mateřské školce.

chladicí zařízení, velké i malé elektrospotřebiče - firma Elektrowin

TV a PC monitory, malé elektrospotřebiče - firma Asekol

Zářivky, výbojky a úsporné žárovky - firma Ekolamp

Všechny tyto komodity se ukládají na obecním sběrném místě s pracovní dobou ve všední dny
od 11:00 do 12:00 hod, ve dnech sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu nebo po
telefonické domluvě s panem Vlkem na telefonu 775 382 478.

Opakuje se zde stejný princip jako u plastů, kartonů a papíru. Pokud tento odpad budou svážet
výše jmenované firmy, nemusíme za něj platit, ba naopak budeme za něj dostávat peníze,
protože jej třídíme.

Jelikož již pominula loňská krize s druhotnými surovinami, kdy jsme museli za sběrový papír ve
sběrně ještě platit, zvyšuje se odměna za 10 kg papíru pro tento rok na 2 bonusové body.
Ostatní komodity zůstávají po 3 bodech za jeden pytel.

Pokud má někdo návrhy na vylepšení systému sběru nebo se Vám něco nelíbí, prosím o
sdělení těchto námětů jakoukoli formou. Budeme se jimi určitě zabývat. Mnoho dalších
informací o třídění a sběru včetně tabulky s počty bodů jednotlivých poplatníků najdete na
internetových stránkách obce Chelčice.
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Závěrem bych chtěl požádat všechny občany naší obce, kteří se do systému sběru tříděného
odpadu ještě nezapojili, aby popřemýšleli o uvedených číslech a peněžních částkách a přidali
se k nám. Těm co již třídí přeji, aby vydrželi a nasbírali co nejvíce bodů. Vyzíváme také
podnikatelské subjekty v naší obci, aby se do tříděného sběru zapojily.

Zpracoval Miroslav Dušek
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