Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí majitelé rekreačních objektů,
vzhledem k novele Zákona o odpadech, platné od 1.1.2021, která významně zvyšuje
poplatek za ukládání komunálních odpadů na skládkách, bychom Vám rádi zopakovali
zásady třídění odpadů ve Frahelži a požádali o součinnost při jeho třídění.
Zde uvádíme přehled odpadů, které nepatří do popelnic a je třeba je vytřídit:

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY (žluté nebo oranžové pytle)
Veškeré plasty, jak PET-lahve, tak i ostatní plasty a také nápojové kartony (Tetra-pack
či obaly od mléka) vhazujeme do přidělených pytlů.
Do pytlů patří:
PET-lahve (nejlépe sešlápnuté) a další obaly z PET, nápojové kartony - ať už aseptické
Tetra-packy, nebo neaseptické bez hliníkové folie, mikrotenové sáčky, obaly od
jogurtů, pomazánek…, vždy vymyté, zkrátka jakékoliv plasty z domácnosti.
Do pytlů nepatří:
Novodurové trubky, obaly z PET znečištěné od chemikálií, barev, motorového oleje
apod., konzervy, plechovky.

PAPÍR (modré, žluté nebo oranžové pytle)
Zvlášť do pytlů (odděleně od plastů!) třídíme také papír: noviny, časopisy, kancelářský
papír, sešity, papírové obaly, krabice, lepenka, kartón, problém není s malým
množstvím izolepy či kovových svorek.
Do pytlů s papírem nepatří:
Mokrý, mastný či jinak znečištěný papír (umaštěné ubrousky, sáčky, použité papírové
kapesníky apod.), uhlový či voskovaný papír, laminované desky knih, plenky,
hygienické potřeby, kovové řadiče šanonů – to vše musí přijít do klasického směsného
odpadu!
Pokud má papír na povrchu folii, či jinou povrchovou úpravu, do tříděného odpadu
nepatří! Vodítkem k poznání takového smíšeného obalu může být značka s písmenem C
(v tomto případě C – PAP), které znamená, že papír je jeho hlavní, nikoliv však jedinou
složkou.
Barevné pytle, které jsou určeny k třídění odpadu, jsou odváženy samostatně, vždy
první středu v měsíci. Odváženy jsou od jednotlivých domů, stejně jako je tomu u
popelnic. V případě, že nebudou stačit na domácnost pytle přidělené, můžete použít
jakýkoliv barevný igelitový pytel, ale musí být viditelně označeno, o jaký materiál se
v pytli jedná. Visačkou či jinak (PET, papír).

SKLO (kontejnery)
Na sklo používáme zvonové kontejnery, zvlášť na čiré a zvlášť na barevné sklo, které
jsou umístěny za prodejnou. Prosíme všechny občany, aby nevhazovali do těchto
kontejnerů nic jiného než sklo.

Do kontejnerů na sklo patří:
Lahve od nápojů (bez zátek a špuntů), skleněné nádoby a skleněné střepy-tabulové sklo.
Papírová etiketa na láhvi příliš nevadí.
Do kontejnerů na sklo nepatří:
Porcelán, keramika a POZOR! – ani zrcadla, autoskla a drátoskla!

POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ (kontejner)
K třídění tohoto odpadu slouží zelený kontejner firmy EKO-PF, který je umístěný za
místní prodejnou. Starý nebo použitý potravinářský olej je do něj možné ukládat
v uzavřené plastové (PET nebo PVC) lahvi.
Nevylévejte starý olej do odpadu nebo do volné přírody, raději ho vhoďte do
označené separační nádoby a sjednaná firma ho ekologicky zlikviduje.

BIOODPAD
K odkládání nedřevnatého bioodpadu (posečená tráva, shnilé ovoce a zelenina) slouží
kontejner umístěný během vegetační sezóny pod železničním přejezdem u zastávky a
také úložiště hnoje na p.č. 221, za „kančárnou“.
Větve k dalšímu zpracování je možno nadále ukládat naproti úložišti posypového
materiálu na p.č. 159/1, tedy také za „kančárnou“.
Prosíme nevhazujte větve k nedřevnatému odpadu!

BATERIE, MONOČLÁNKY, ZÁŘIVKY
Můžete odkládat ke zpětnému odběru v některých obchodech, třeba i v místní prodejně.

Každoroční svoz níže uvedeného materiálu bude vždy včas ohlášen
na úřední desce a vyhlášen místním rozhlasem:
Vyřazené elektrospotřebiče (televize, rádia, počítače…), baterie a akumulátory,
pneumatiky, ledničky, zářivky, materiál obsahující rtuť, kovové konstrukce, hliník,
objemný odpad z domácností (nábytek, matrace, koberce…), nebezpečný odpad (léčiva,
chemické prostředky, barvy, laky atd.).

Děkuji Vám, že neukládáte odpad v katastrálním území obce jinak a
jinam, než je uvedeno zde a že nám pomáháte snížit množství odpadů
končícího na skládce.

Frahelž, 29. 1. 2021

Petr Malecha

