Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám tímto způsobem podat informaci o třídění odpadů v naší obci.
Nejprve jaké komodity lze u nás třídit a jak je systém provozován. Systém
třídění odpadů je rozdělen na dvě části. První pro nás smluvně zajišťuje
z převážné části svozová firma SOP Přelouč. Druhou zajišťuje obec sama
vlastními silami a prostředky.
V prvním případě pro nás svozová firma zajišťuje svoz komunálního směsného
odpadu, který ukládáme do černých popelnic, případně kontejnerů. Tyto svozy
jsou pravidelně jednou za čtrnáct dní. Černé 1100 litrové kontejnery se vyváží
zpravidla jednou za týden, jsou však určeny pro větší skupiny obyvatel např.
bytovky, domy pro seniory nebo zámeckou restauraci. Tyto kontejnery NEJSOU
určeny pro ostatní obyvatele Choltic. Bohužel někteří obyvatelé nerespektují to,
že mají mít vlastní popelnici a platit za likvidaci odpadu odpovídající poplatky
a neoprávněně plní tyto kontejnery svým odpadem.
Další komoditou pravidelně sváženou touto firmou je bioodpad – hnědá
popelnice. Co lze ukládat do této popelnice je vyobrazeno a napsáno
na samolepce velikosti A4, kterou MUSÍ být tato popelnice označena. Odpad je
svážen jednou za čtrnáct dní v jarním, letním a podzimním období. V zimě
se nesváží, neboť přimrzá k popelnici a nejde vyklopit do svozového vozu.
Tato svozová firma nám také sváží odpad z kontejnerů na tříděný odpad a to
plasty, papír, kovy, bílé a barevné sklo z tzv. hnízd, kde jsou tyto kontejnery
soustředěny. Těchto hnízd máme v obci pět. V ul. Nádražní, B. Jelínka, Okružní,
Lipoltická a u zámku. Ve všech hnízdech jsou standardně kontejnery na papír,
plasty, bílé a barevné sklo. V hnízdech v ul. Nádražní a Lipoltická jsou navíc
kontejnery na oděvy, jedlé oleje a kovy. Kontejner na kovy, je též v ul. Okružní.
U prodejny COOP jsou navíc kontejnery na bílé a barevné sklo a na jedlé oleje.
Obdobným způsobem je zajištěna i místní část Ledec. Svozy jednotlivých
komodit jsou organizovány takto: plasty a papír jednou týdně, sklo šest
a dvanáctkrát za rok, záleží na velikosti kontejneru a kovy čtyřikrát za rok. Jedlé
oleje a oděvy jedenkrát za měsíc. Jedlé oleje pro nás sváží f. Libor Černohlávek,
Církvice a oděvy f. TextilEco s.r.o., Praha.
Městys Choltice také dvakrát ročně ve spolupráci se SOP Přelouč a.s. organizuje
svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Elektro odpad si

svážíme vlastními silami a technikou a předáváme ho k likvidaci firmě Agentura
D – K s.r.o. sídlící u Cyklosu.
Ve druhém případě obec zajišťuje tzv. pytlový svoz plastů a papíru. Zajišťuje ho
svými zaměstnanci a svou technikou. Svoz je prováděn jedenkrát měsíčně, vždy
první čtvrtek v měsíci. Výjimečně může dojít z provozních důvodů ke změně
termínu svozu, ale to je vždy s dostatečným předstihem oznámeno rozhlasem
a na webových stránkách městyse.
Samostatnou kapitolou je svoz bioodpadu z obecních ploch a zeleně. Tento
odpad je předáván f. Liponova a.s. ke kompostaci nebo f. Ekopaliva Venro s.r.o.
k podrcení na dřevní štěpku. Tohoto odpadu je několik desítek tun ročně.
Toto je v hrubých rysech informace o stavu odpadového hospodářství
v Cholticích. Samozřejmě odpady nejsou jen o tom je vytvořit, hodit
do popelnice a odvézt, ale se všemi komoditami je spojená celkem obsáhlá
administrativní činnost. Veškeré odpady se evidují, protokolárně předávají
k odvozu a k likvidaci, zpracovávají se hlášení a statistiky o veškerém množství
odpadu vytvořeném na území obce, včetně železa svezeného hasiči nebo
papíru odevzdaného ve škole či školce.
Městys Choltice má celkem dobrou úspěšnost ve třídění odpadů, avšak stále
narážíme na nezájem některých občanů zapojit se do tohoto třídění. Odpověď
na otázku: „Proč netřídíš?“ „Protože si platím popelnici a tam můžu hodit, co
chci“ … je pro mě osobně v roce 2019 zcela nepochopitelná. A navíc se ještě ten
samý člověk při placení poplatku za likvidaci odpadu rozčiluje, že je to drahé
a to mu (nám) ještě významnou částkou (blížící se polovině) na likvidaci JÍM
VYTVOŘENÉHO odpadu přispívá městys.
Chtěl bych Vás všechny požádat o spolupráci při třídění odpadů. Není to taková
práce si je doma rozdělit na několik málo komodit, ani to není nikde daleko
ke kontejnerům. A když už k nim dojdu, proč nesešlápnout tu petku nebo tu
papírovou krabici, aby se to tam vešlo i těm, co přijdou po mně? Stejný
problém máme i v pytlovém sběru. Svážíme pravidelně čtyři až šest deseti
kubíkových kontejnerů, které se zváží a potom se ručně přehazují do velkých
třicetidvou kubíkových kontejnerů. A někdy to opravdu vypadá, že vozíme v
pytlích vzduch. Sešlápněte nebo zmačkejte, proto prosím pet lahve a jiné
obalové materiály. Je to opravdu plýtvání místem v odvozových kontejnerech,

jejichž odvoz samozřejmě platí nejenom obec, ale i každý z nás. Vždyť vytřídit
šest pytlů odpadu na osobu za rok, abych měl nárok na bonus, není v dnešní
plastové době vůbec žádný problém.
Ještě bych Vás chtěl požádat, abychom si všichni uvědomili, na co jsou
kontejnery na separovaný odpad určeny. Jsou na OBALOVÉ MATERIÁLY!!! A to
určitě není nárazník z auta, rozlámané plastové židle a stoly, pneumatiky,
koberce, náhradní díly do automobilů apod. Také se nám množí odkládání
odpadů mimo kontejnery. Když pominu, že je to zakládání černé skládky s dost
vysokou pokutou od České inspekce životního prostředí, uvědomme si, že např.
o skleněné okenní tabulky opřené o kontejner nám může zakopnout dítě,
spadnout do nich a zle se pořezat. Na tabulové sklo je v zeleném kontejneru
proříznuta spára, a pokud je tabulka větší, je nutno ji přeříznout na půl. Pokud
se to sklo i tak opravdu nevejde do spáry v kontejneru (dvojskla, trojskla)
nezbývá než ho rozbít do černé popelnice, pro ty ekologičtější, odvézt na
sběrný dvůr do Přelouče.
Stejný problém, ale s menším rizikem, je odkládání jedlých olejů mimo určené
nádoby. V nádobě je proříznuta kruhová díra určitého rozměru (projde i 2l pet
lahev). Nedávejte oleje do větších nádob. Firma je neodveze, nemá tu
povinnost a opět tím zatížíte pracovníky městyse, kteří musí tyto větší lahve
posbírat, uklidit a kam jinam, než do směsného odpadu. A opět nám vzrůstá
tonáž toho nejdražšího odpadu…. Nedávejte také jiný odpad do těchto nádob,
opět ho firma neodveze a následuje stejný postup jako před tím….
Zvláštní kategorii tvoří někteří soukromí podnikatelé. Každý, kdo podniká a tvoří
odpad, je povinen se o něj postarat a to zákonným způsobem. Nejjednodušší je
uzavřít smlouvu se svozovou firmou, koupit si navíc popelnici nebo kontejner a
dát si ji nebo ho dle dohody vyvézt. Bohužel ještě jednodušší je nacpat firemní
odpad do obecních kontejnerů. A nejlépe ho nějakou dobu ještě doma
skladovat, aby potom zaplnil co nejvíce kontejnerů najednou! A opět…. likvidaci
tohoto odpadu zaplatíme my všichni. Zřejmě si však někteří původci tohoto
odpadu neuvědomují, že tyto odpady jsou celkem jednoduše identifikovatelné
a občas i špatně stržená nálepka pomůže. 

Neprojde otvorem? Nevadí, hodím to vedle.

Že je to u školy? Ať děti vědí, co mají doma
za vzor.

Nešlapej na to! Ať sousedi vědí, co máme
nového.

Proč čekat na elektro sběr, on to někdo uklidí.

Trochu skla? No a, já se přece nepořežu.

Jak dostat velkou hranatou lahev do menšího
kulatého otvoru? Nijak, položit a utéct.

Teda to byl zase víkend, už ani ty lahve neunesu, a že patří do skla a ne do papíru? On to někdo
přebere…..
A takhle tady žijeme………………

Pavel Vančura

