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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
držíte v ruce mimořádné vydání Ondratického zpravodaje, které celé věnujeme
tématu třídění odpadů.
Za rok 2018 jsme v obci vyprodukovali 115 tun odpadu, přičemž tříděného odpadu
bylo 11 tun, což je necelých 10% .
Meziročně vzrostlo množství námi vytříděných plastů ze 3 tun na 4, sklo z 2,8 na
3,3 tuny , papír z 1 tuny na 2,2 a oděvy na 1,1 tunu. To vypadá hezky. V porovnání
s ostatními však poněkud pokulháváme:
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Když vidíme, že v obcích do 1.000 obyvatel vytřídí o více jak 100% papíru, o 50%
skla a o téměř 50% plastů, tak lze usuzovat, že tyto komodity u nás zbytečně končí
v popelnicích. Draze za ně obec, tedy my všichni zde žijící, platíme.
Výhodnost třídění odpadu je evidentní z následujících informací, získaných jak z
účetnictví naší obce tak z evidence společnosti EKO-KOM (to je společnost, která
od všech výrobců, dovozců a prodejců vybírá peníze za obaly a která takto vybrané
peníze rozděluje zejména mezi obce jako odměnu za to, že odpady a obaly třídí. Je
tedy pro nás partnerem, kterým nám peníze posílá.)
Dle těchto informací jsme v roce 2018 zaplatili za vyvezení papíru, plastu a skla
celkem 29.339,- Kč, přičemž EKO-KOM nám zpětně vyplatil 36.117,- Kč. Svým
způsobem je tedy tato část odpadového hospodářství naší obce
samofinancovatelná.

Domyslíme-li skutečnost, kdy zvýšeným tříděním se zvýší tonáž tříděných odpadů a
tím i zpětná odměna EKO-KOMU, můžeme dosáhnout značného finančního
efektu, který následně ucítí každý z nás, neboť se nám může podařit nezvyšovat
poplatek z popelnic. A když zvyšovat tak ne dramaticky, jak by z dalšího textu
mohlo plynout.
Neúprosně se totiž blíží doba, kdy cena za uložení komunálního odpadu na skládce
prudce vzroste. Jestli je letošní maximální cena daná vyhláškou na 500,- Kč za 1
tunu, tak od roku 2021 se počítá s cenou 850,-Kč/1 tunu, v roce 2025 1.500,-Kč/1
t a po roce 2030 až 1.850,- Kč za 1 tunu komunálního odpadu.
Cena za komunální odpad tak půjde během dvou let výrazně nahoru. Do dvou let
musíme počítat s nárůstem ceny za uložení na skládku o 50-60 %. Stejně tak
musíme počítat s tím, že i cena za odvoz a manipulaci s komunálním odpadem
poroste.
Je tedy na každém z nás, abychom zintenzivnili třídění přímo na začátku, tj. každý
ve své domácnosti, a poté aby příslušná vytříděná komodita (papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, plechovky, textil, upotřebený olej z kuchyně, bioodpad-zejména
posečená tráva) skončila v každém k tomu určeném kontejneru. Další odpady
(nebezpečný, objemný, stavební) pak je pak třeba dovézt do sběrného dvora v
Otaslavicích.
Co nám brání ještě více třídit ?
První možnou překážkou je vzdálenost domácnosti od "sběrného hnízda
kontejnerů". Jednoduše řečeno: kontejnery jsou moc daleko, tak se vám plasty, sklo
nebo papír nechtějí odnášet a hodíte je do popelnice, kterou máte hned po ruce.
Druhou možnou překážkou je poplatek za komunální odpad, který každý z nás
každoročně platí. A tedy můžete mít pocit, že už máte zaplaceno, tak proč byste se
s nějakým tříděním namáhali. Máte zaplacenou popelnici, tak všechno házíte do ní.
Třetí možnou překážkou je větší množství popelnic, které máte doma k dispozici.
Tudíž vás nic netlačí k tomu, abyste omezili množství odpadu, který do svých
popelnic házíte a nemáte potřebu třídit.
Čtvrtou možnou překážkou může být malé množství kontejnerů či jejich
nedostatek, případně nízká frekvence jejich vyvážení. Prostě se vám už stalo, že jste
odpad vytřídili, odnesli jste jej až do kontejneru a ... ouha, kontejner byl plný. To
potěší ... Tak jste příště zvažovali, jestli máte opět něco někam nést, aniž byste měli
jistotu, že se "to" tam někam vejde.

Pátou možností je skutečnost, že kontejner na bioodpad máme uložený za
obchodem a tedy za bránou, která je otevřená jen v pracovní době, takže než abyste
posečenou trávu odvezli do něj, tak ji vysypete do své popelnice. Přitom čerstvě
posečená tráva je mokrá a tedy pekelně těžká a tím pádem jako odpad taky pekelně
drahá.
Připouštíme, že jsou i další překážky, které nejsou tak patrné či zřejmé. Uvedených
pět však považujeme za klíčové.
Z doposud uvedeného plyne, že odpady jsou velkým tématem, které bude
postupem času nabírat na důležitosti a významu.
Pojďme zkusit odstranit tyto překážky, abychom dosáhli výrazně vyššího podílu
tříděného odpadu. Tím bychom mohli i snížit cenu za likvidaci toho, co zbude v
popelnicích. Tím neříkáme, že nás odpady nebudou nic stát. Taková varianta
neexistuje. Říkáme tím, že více třídit odpad znamená snižovat současné i budoucí
náklady na jeho likvidaci. Třídit odpad je investice každého z nás, která nic nestojí.
Jen trochu času, úsilí a ochoty.
Na poslední samostatné stránce tohoto zpravodaje je pro vás připraveno 6
anketních variant, které, prosím, vyberte podle toho, nakolik odpovídají skutečnosti
ve vaší domácnosti (můžete i anonymně). A po vyplnění je vhoďte buď do
poštovní schránky na obecním úřadu nebo do připravené krabice v našem
obchodě. Dejme si na to 10 dní. Pak všechny odevzdané anketní lístky zpracujeme
a vyhodnotíme. A podle výsledků budeme hledat řešení, které nejčastěji uvedené
překážky postupně odstraní.

Děkujeme, že jste dočetli až sem. Přejeme všem krásné a příjemné léto, klidnou
dovolenou, rodinnou pohodu a pevné zdraví!

Bob Koštanský
váš starosta

ANKETA

Co mi brání v tom, abych ještě více třídil odpady
1. vzdálenost: mám daleko ke kontejnerům, je pro mne obtížné nosit tříděný
odpad až tam
2. cena: už mám zaplacený poplatek za popelnici a nemám potřebu odpad více
třídit
3. množství popelnic: mám dostatek svého prostrou v popelnicích , všechno
dávám do nich
4. nedostatek kontejnerů: stává se mi, že svůj vytříděný odpad nemám kam v
kontejneru dát
5. kontejner na bioodpad je pro mne nedostupný: v době kdy seču trávu,
kterou bych hned obratem vyvezl do biokontejneru, tak je biokontejner
nedostupný/zamknutý
6. jiný (uveďte, prosím, jaký) :
....................................................................................................................................................

Zakroužkujte, prosím, číslo u varianty, která se vás týká (můžete zakroužkovat i
více variant) a takto upravený anketní lístek vhoďte do poštovní schránky na
obecním úřadu nebo do krabice v obchodě.
Díky moc.

Dobrovolná informace:
Jméno: .............................................
Dům č.p. : ..........................................

