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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
navazujeme na minulé mimořádné vydání Ondratického zpravodaje a přinášíme výsledky
ankety o třídění odpadů.
Především se sluší poděkovat všem, kdo nám vrátili vyplněné anketní lístky, ať už do kastlíku
na obci, do krabice v obchodě nebo využili možnosti se vyjádřit prostřednictvím elektronické
formy ankety na facebookových stránkách naší obce.
HODNOCENÍ ANKETY
Celkem jsme roznesli do schránek 147 anketních lístků. Těch se nám vrátilo 19. Dalších 11
respondentů hlasovalo na facebooku. Můžeme tak hovořit o tom, že ankety se zúčastnilo
20,4% domácností (včetně chalupářů).
Nejzávažnější překážkou třídění odpadů byla vyhodnocena varianta 4 " nedostatek
kontejnerů", kdy 46,7% respondentů uvedlo, že se jim stává, že svůj vytříděný odpad nemají
kam v kontejneru dát. Z těch co odpovídali papírovou formou, byl podíl této varianty 57,9%.
Druhou v pořadí byla varianta 5 "kontejner na bioodpad je pro mne nedostupný", který
uvedla téměř třetina respondentů (30,0 %), přičemž papírově odpovídajících bylo u této
varianty 42,1 %.
Třetí v pořadí důležitosti se ukázala varianta 1 "vzdálenost", kdy 16,7% respondentů
poukázalo na to, že má ke kontejnerům s tříděným odpadem daleko.
Poslední dvě varianty - var. 3 "množství popelnic", tedy vše vyhazuji do nich, a var.2
"cena" (mám zaplaceno za popelnici, nemám potřebu třídit) získaly 10,0% resp. 3,3 %.
S jistou mírou opatrnosti tak můžeme použít uvedené výsledky na celou populaci naší obce. I
na ty, kdo anketní lístek nevyužili a svůj názor tak nevyjádřili. Je to sice ne zcela přesná
metoda, ale jiná není, když odpovědi nemáme jak jinak získat .
ŘEŠENÍ SITUACE
1) Abychom navýšili kapacitu kontejnerů a eliminovali tak překážku největší, jsou možné dvě
cesty: navýšit počet kontejnerů při zachování současného rytmu vývozů nebo ponechat počet
kontejnerů a zvýšit frekvenci vývozů.

Zvolili jsme druhou možnost a od 1.srpna zvyšujeme frekvenci vývozů u komodit, u
kterých kontejnery často "přetékají", tj. u PLASTů z 1x týdně na 2x týdně (od října do
dubna 1xtýdně) a u PAPÍRu z 1x14 dní na 1x týdně. SKLO zůstává v rytmu 1x
měsíčně.
Pokud by toto opatření nebylo dostatečné , tak bychom přistoupili i k navýšení počtu
kontejnerů.
A ne nepodstatným je způsob úpravy odkládaných odpadů : heslo zní " SEŠLAPÁVAT " místo jedné nesešlápnuté PETky se do stejného objemu v kontejneru vejde 4-5 stejných
sešlápnutých PETek, místo jedné nesešlápnuté krabice od mléka tam dostaneme 6-7
sešlápnutých, pro plechovky nápojové i potravinové to platí taktéž. Sešlapávat znamená
vyvážet odpad a ne vzduch.
A taková drobnost - nápojové kartony, tj. krabice od mléka či džusu, patří do PLASTů.
Vážně.
2) Ukazuje se, že kontejner na bioodpad není v současnosti vhodně umístěn. Hledáme pro něj
stanoviště, kde by byl volně přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Přitom nám nezbývá než
se spoléhat na osvícenost nás všech, že do tohoto kontejneru bude vyhazováno skutečně jen
to, co do něj patří, tj. pouze a jedině kompostovatelný odpad (posečená tráva, větvičky nastříhané na malé kousky, rostlinné zbytky ze zahrad).
Frekvence vývozu je a bude na zavolání, tj. jakmile zjistíme naplnění, tak do druhého dne je
kontejner vyvezený. Máme smluvně dojednanou kompostárnu, kapacitně nejsme omezováni.
3) Co se týče vzdálenosti ke kontejnerům, tak zde je otázkou ekonomického propočtu,
nakolik zřízení dalšího "kontejnerového hnízda" bude efektivní i v souvislosti z řešením č.1,
kdy zvyšujeme frekvenci vývozu PLASTů a PAPÍRu. Až uvidíme první výsledky prvního
opatření, přistoupíme k ekonomické analýze případného navýšení sběrných míst.

S dovolením připomeneme, že v Otaslavicích je otevřen sběrný dvůr, kam může každý z nás
bezplatně (s výjimkou pneu a stavebního odpadu) ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne
odvézt/vyvézt svůj odpad.
Závěrem ocituji jednoho z respondentů, který do poznámky napsal: "nemám už víc co třídit,
za 14 dní mám v popelnici 2/25L sáčky", což je pro nás takový hezký cílový stav.
Věříme, že se nám ho společně podaří dosáhnout a tím tak minimalizovat cenu, kterou
budeme muset za likvidaci toho mála, co zbude v popelnicích, zaplatit.
Ještě jednou děkujeme za anketní odpovědi.
Přejeme všem krásnou druhou polovinu léta, stálou rodinnou pohodu a především pevné
zdraví!
Bob Koštanský
váš starosta

