Vážení občané obce Kateřinice,
v rámci zkvalitnění možností nakládání s odpadem pro Vás obec Kateřinice připravila
několik novinek ZDARMA:
1) Do každé domácnosti si je možné na Obecním úřadě v Kateřinicích v úředních
hodinách vyzvednou sadu tašek na separovaný odpad o objemu 40 l (plast,
papír, sklo). Ty jsou zhotoveny z pevného materiálu předpokládajícího dlouhou
životnost. Tyto tašky jsou určeny pro snadnější třídění odpadu a manipulaci
s vytříděným odpadem. Po naplnění jakékoli tašky už jen stačí vytříděný odpad
dopravit na místa určená k likvidaci odpadů v obci (např. kontejnerů, do pytlů
na plasty atd.)
2) Zkušebně pro poslední čtvrtletí tohoto roku jsou dále na OÚ Kateřinice pro Vás
připraveny, tedy pro každou domácnost 3 kusy 120 l plastových pytlů na třídění
veškerých plastů
3) Dále, kdo by měl zájem třídit zvlášť tetrapaky (např. obaly od krabicového
mléka, vína, džusů, dětských fruk), tak je možnost poskytnout i pytle na tento
odpad.
SADU TAŠEK, PYTLE NA PLAST I TETRAPAK JE MOŽNÉ IHNED SI
VYZVEDNOUT V BUDOVĚ OÚ KATEŘINICE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
PO OBDRŽENÍ TOHOTO LETÁKU.
4) Poslední novinkou, která nás čeká na poli odpadového hospodářství, je
zahuštění míst pro shromáždění odpadů na celkový počet pěti. Všech pět
stanovišť bude vybaveno kontejnery na čiré barevné sklo, papír, plast. Tři
současná stanoviště budou doplněna ještě o kontejnery na nápojový karton.
Nákup kontejnerů na papír, plast, nápojový karton je součástí projektu
financovaného z dotačního titulu EU z Operačního programu životního
prostředí. V rámci tohoto projektu dojde ještě k zakoupení svozového
nákladního automobilu vybaveného dvěma vyměnitelnými nástavbami.
Nástavbou press na separovaný odpad a nástavbou s hákem a dvěma
kontejnery.
Proč se to vše dělá? Hlavním důvodem je zvýšit množství vytříděných složek
odpadu. Za prvé tím dochází k úspoře přírodních zdrojů nutných na výrobu obalů.
Druhým důvodem je snížení množství směsného komunálního odpadu, který nakonec
končí v zemi na skládkách a zatěžuje přírodu (při skládkování mimo prachu a zápachu,
unikají zdraví zatěžující splodiny, mnohdy dochází k znečištění vod). A komu nestačí
tyto dva důvody. Je tu i důvod finanční, který se projevuje v peněženkách každého
z nás. Uložení každé tuny směsného komunálu na skládku i po letošním snížení ceny
po úspěšném jednání s firmou Technické služby Vsetín, s.r.o. stojí 1495 Kč. Další

náklady jsou spojené se svozem odpadu z obce. Do budoucna vlivem zpřísňujících se
pravidel pro skládkování odpadu a plánovanému ukončení této činnosti v roce 2022 se
bude tato cena navyšovat. Po rozpočítání nákladů na jednotlivé poplatníky by došlo i
k nárůstu poplatku na občana. U vytříděných odpadů (plast, papír, sklo, nápojové
kartony, kovy atd.) je tomu jinak. Jejich odběr od odpadových firem nestojí ani
korunu. Naopak firma EKO- KOM za každou vytříděnou tunu obci každé čtvrtletí
finančně přispívá prostřednictvím odměny. Platí jednoduchá rovnice. Čím víc
vytřídím, tím větší dostanu odměnu od společnosti EKO – KOM. V popelnicích díky
tomu skončí míň směsného komunálního odpadu. Tedy menší počet tun zatížených
vysokými náklady na jeho likvidaci. TO JE JEDINÁ CESTA, JAK ZACHOVAT
POPLATEK NA STÁVAJÍCÍ ÚROVNI, POPŘÍPADĚ HO SNÍŽIT!

Jak třídit odpady je hojně diskutovanou problematikou. Přibližme si trochu třídění
odpadu. Co kam a jak třídit, jaké máme druhy kontejnerů,....

TŘÍDÍTE? MY TŘÍDÍME...
Velmi časté téma hovorů bývá v dnešní době problematika třídění odpadů. Ať s
příbuznými doma, s kamarády v hospodě, či s kolegy v práci se toto téma často
probírá. Někdo se snaží třídit úplně vše, někdo základní odpad a stále se najdou i ti,
kteří netřídí vůbec. Všichni se ale shodnou na tom, že se neorientují přesně v tom co,
jak a kam třídit. Proto jsme připravili krátký článek pro rozšíření povědomí o třídění
odpadu.
TŘÍDÍME PLAST
Nejznámějším plastem jsou rozhodně PET lahve. Další
tříděné plasty jsou sáčky, tašky, fólie, polystyren,
kelímky, igelit, tácky, plastové příbory, obaly od
sladkostí, lahvičky od nejrůznější drogerie (samozřejmě
řádně vyčištěné) a další výrobky z plastu. Naopak
nepatří mezi vytříděné plasty molitan, guma, pneumatiky,
textil, plastové láhve od oleje, benzínu a jiných
chemikálií, plastové trubky, PVC, linolea,... Obal

každého výrobku pak musí být označen malým trojúhelníčkem s číslem, nebo
zkratkou materiálu. Dle toho poznáme kam máme nepotřebný obal vytřídit.
Mezi plasty patří následující následující značky: A jistě již každý ví, že plasty patří do
žlutého kontejneru a žlutých pytlů poskytnutých obcí.

TŘÍDÍME PAPÍR
Tříděný papír představuje více jak polovinu vstupní
suroviny na výrobu nového papíru. Úspora lesů je tak zcela
evidentní. Do modrého kontejneru patří novinový papír,
časopisy, krabičky od potravin, letáky, kartonové krabice,
sešity, obaly na vajíčka, atd. Tam, kde naleznete trojúhelníček
s označením PAP a čísly 20,21, nebo 22, to vše lze vhodit
mezi tříděný papír. Opět bychom neměli do modrých
kontejnerů na třídění vyhazovat mastný, nebo jinak chemicky znečištěný papír.
V obci funguje při škole a školce ještě projekt Papír za papír. Kdy děti sbírají papír
mimo kartónu. Za každé kilo je jeden bod. Za tyto body lze si potom z tohoto
recyklovaného papíru odebrat například školní sešity, výkresy na kreslení atd.

TŘÍDÍME SKLO
Sklo se může recyklovat stále dokola. A mělo by
se recyklovat co nejvíce, protože jde o produkt
nerozkládající se v přírodě, takže vydrží až tisíce
let. V současné době se třídí takové množství, že
každá sklenička je vyrobena až ze 60%
recyklovaného skla. Sklo máme dvojího druhu.
Bílé a barevné sklo.
Bílé sklo (průhledné sklenice od potravin, od
nápojů,...) se vhazuje do bílých kontejnerů a barevné sklo (láhve od piva, neprůhledné
láhve od potravin, ...) do těch zelených. Opět platí to samé jako pro již zmíněné tříděné

plasty a papír. Chemicky znečištěné sklo by do tříděného odpadu nemělo být
vhazováno. Nepatří sem ani varné sklo, porcelán, zrcadla, zářivky, automobilové sklo,
výbojky, drátosklo.

TŘÍDÍME NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony patří do oranžových kontejnerů.
Popřípadě ti, co si vyzvednou na obci oranžové pytle, tak
do nich. Vždy si nejdříve nastudujte co je konkrétně na
kontejneru určeném pro třídění napsané. Ať zbytečně
nedevalvujete práci s třídením někoho jiného. Kartony od
mléka, džusů a laciného vína bývají označeny
trojúhelníčkem s čísly 81, 84 a písmeny C/PAP.

TŘÍDÍME ELEKTROZAŘÍZENÍ
Velké spotřebiče lze dvakrát do roka odevzdat v rámci sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Mále spotřebiče v rámci školky a školy zapojené do projektu
Elektrobraní.

TŘÍDÍME KOVY
Veškeré kovy lze během roku odkládat do kontejneru umístěného v areálu bývalého
farmy ZD.
Kdo by se chtěl o třídění dozvědět víc. Je možno se podívat na webové stránky
www.ekokom.cz, www.samosebou.cz, www.jaktridit.cz
V případě dotazů ohledně odpadového hospodářství se obracejte na pracovníka obce
Přemysla Sousedíka na tel. čísle 724 760 271, popřípadě na email
thp@obeckaterinice.cz
S pozdravem pracovníci obecního úřadu Kateřinice.

