TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI HAČKY 2020
Někdo třídí odpady z lásky k přírodě, pro jiného je to otázka moderního
životního stylu a někomu připadá separace odpadů úplně zbytečná.
Zastupitelstvo obce považuje za nutné upozornit také na skutečnost, která
není obecně příliš známá. A to je fakt, že třídění odpadů je také ekonomicky
výhodné pro obec, tedy pro nás všechny. K tomu ještě nutno podotknout, že
třídit odpad je zákonná povinnost každého z nás. Za vytříděný odpad dle
váhy (sklo, papír, plast, tetrapak) získává obec od smluvní společnosti
finanční odměnu, která pomáhá snižovat náklady spojené se svozem
popelnic.

však nepatří celé svazky knih – vazba musí být odstraněna a rovněž uhlový,
mastný a znečištěný papír. Kontejner se vyváží po maximálním naplnění.

SKLO BAREVNÉ A BÍLÉ – do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. Nepatří do něj porcelán,
keramika, drátěné sklo a zrcadla. Do bílého kontejneru se recyklují láhve od
nápojů a skleněné nádoby z čirého skla. Kontejnery se vyváží po
maximálním naplnění. Do žádného z kontejnerů nepatří autoskla.

POPELNICE – směsný komunální odpad, který vzniká po vytřídění
papíru, plastu, skla, nápojového kartonu, kovů, nebezpečného odpadu,
objemného odpadu a nově i bio odpadu. Svoz 1 x za 14 dní každou sudou
středu.
PLASTY – sešlápnuté PET lahve, obalové folie, tašky, sáčky, krabičky,
kelímky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, pěnový
polystyren pouze v menších kusech. Nelze dávat mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Plasty se
sbírají do pytlů (jsou k dispozici na obecním úřadě), které se nosí na místo
svozu nejpozději ve středu večer.

BIO-ODPAD – odpad ze zahrad (listí, tráva, seno, hobliny a jemně
podrcené větve nebo větve do průměru max. 2 cm) a kuchyní, který je
biologicky rozložitelný (zelenina, ovoce). Kontejner je přistaven v předem
stanoveném termínu v období jara, léta a podzimu na hřišti. Velké větve
z ovocných i jehličnatých stromů lze po domluvě ukládat na obecní skládce
dřeva (za závorou) v lokalitě Březina. Bio-odpad se nesmí odevzdávat do
kontejneru v pytlích z pvc.

NÁPOJOVÝ KARTON – krabice od džusů, vína, mléka, mléčných
výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout. Sbírají se do pytlů, které se nosí
na místo svozu nejpozději večer před stanoveným termínem svozu.

KOVY – drobný kovový opad (konzervy, plechová víčka) je možno ukládat
na dvě sběrná místa, a to u obchodu a ve středu obce vedle stávajících
kontejnerů na sklo a papír. Jedná se o popelnice, ve kterých je zabudovaná
zároveň nádobka na třídění tužkových a jiných drobných baterií. Objemné
kusy kovového odpadu je možno ukládat na místo určené na hřišti.

PAPÍR – zejména časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
lepenka, knihy. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Do kontejneru

STAVEBNÍ ODPAD – je zakázáno vhazovat do komunálního odpadu. Je
nutno využít specializovanou firmu. Službu např. poskytuje obec
Přemyslovice, tel. 582 378 291, e-mail: oupremyslovice@iol.cz.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
a /objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno
ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené
oblečení apod.
b/nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel,
spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.
c/ vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech.
Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Pneumatiky všech rozměrů se nepříjmají. Nutno se obrátit na sběrné místa,
které najdete na www.eltma.cz.
Výše uvedené dva poslední typy odpadů se odevzdávají v rámci tzv.
pravidelného mobilního jarního a podzimního sběru. O termínu jarního a
podzimního sběru Vás bude obec s předstihem informovat
prostřednictvím obecního rozhlasu, vývěsky a webových stránek obce
/www.hacky.cz/.

