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Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku vám nebudu povídat nic o dění v našich obcích, protože se zase nic tak
závažného nebo důležitého, co by stálo za zmínku, nedělo. Stále ještě čekáme na schválení
některých dotací a tak nevíme, co v tomto roce budeme realizovat. Je to z části dáno krachem
krajské koalice a odstoupením hejtmana Zimoly, ale hlavně blížícími se volbami do poslanecké
sněmovny, kdy již dnes koukám, co je občanovi slibováno s výhledem na šťastné zítřky.
Ne
bojte se, v listopadu, až bude po volbách, bude vše jinak. Na většinu slíbeného se zapomene a
vymyslí nám nějakou novou revizi (třeba revizi revize), která je potřeba a samozřejmě ji
zpoplatní….
To vše píši s tak trochou nadsázky, ale někdy mě již přijde, že je to skutečnost. Jednou z věcí,
za kterou v budoucnosti budeme platit my všichni více, jsou odpady. Podle plánu odpadového
hospodářství ČR, by mělo být výrazně omezeno skládkování odpadů v roce 2024
(mimochodem požadavky EU jsou na ukončení skládkování až v roce 2030). Skládkovat by se
mohl jen některý odpad, jako například popel, popílek apod. Poplatek za ukládání odpadu na
skládky by měl v příštích několika letech vzrůst ze stávajících 500 korun až na téměř dva tisíce.
Ministerstvo životního prostředí chce zákazem skládkování zlepšit životní prostředí.
Jak to chce stát řešit? Důsledným vytříděním využitelných odpadů. Už za osm let - v roce 2025
- by mělo Česko recyklovat až 60 procent veškerého komunálního odpadu, nyní je to jen zhruba
přes 30 procent. Takto vytříděný odpad by se měl využívat jednak k materiálovému využití tzn.
recyklaci, nebo k energetickému využití ve spalovnách, teplárnách, cementárnách či jiných
podobných provozech. To vše však podmiňuje výstavbu třídíren odpadů, spaloven a
teplárenských technologií na spoluspalování tohoto materiálu.
Pro zajímavost Vám nyní předkládám, kolik veškerého odpadu se minulém roce vyprodukovalo
v naší obci. (vše je v kg)

Objemný odpad
Biologicky rozložitelý
Elektro
Dřevo – nábytek apod
Pneumatiky

15 524
27 680
10 700
10 200
2 381
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Železo, kovy
7 631
Textil
99
Barvy, laky
140
Jedlý tuk
90
Plastové obaly
36 119
Papír
25 230
Sklo
23 019
Kovové obaly
40
Kompozitní obaly
353
CELKEM
337 906
To je cca 375 kg odpadu na jednoho obyvatele a z toho je 176 kg vytříděného odpadu
což v současné době činní 47 % vytříděného odpadu z celkového množství. Jsme nad
národním průměrem, ale do požadovaných 60 % nám ještě kousek chybí. Tolik jen tak pro
zajímavost a uvidíme, co nám přinesou léta budoucí.
Milan Žejdl – starosta
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