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OOOCH!
ODPADOVÝ OBČASNÍK OBCE CHOTIMĚŘ!
Milí spoluobčané,
dostává se vám do ruky OOOCH!
(odpadový občasník obce Chotiměř!).
Představme si malé vydechnutí,
nadechnutí
nebo
povzdechnutí.
Smyslem
tohoto
občasníku
je
především seznámit Vás s novinkami,
které
chystáme
v souvislosti
s nakládáním s odpady v naší obci.
Chceme Vás informovat, jak s věcmi,
kterých
se
chcete
zbavit,
lépe
nakládat, tím přispět k lepší kvalitě
života v obci a k jejímu lepšímu
hospodaření.
Především
Vám
jménem
obce
Chotiměř děkuji za to, jak rozumně
s odpady nakládáte a jak se většina
z Vás snaží odpady efektně a efektivně
v nastaveném systému likvidovat.
Chotiměř je, až na výjimečné zádrhele
a prohřešky jednotlivců, čistá, bez
černých skládek a systém celkem
plynule funguje. Na druhé straně ale
samozřejmě máme stále co zlepšovat.
Způsoby likvidace odpadů se vyvíjejí,
ceny rostou a jsou oblasti, kde
můžeme jako obec a také Vy ušetřit.
Předem Vám také děkuji za to, že si o
novinkách přečtete a pomůžete nám je
uvést do praxe. Jedná se o dílčí kroky
a vedení obce určitě bude podnikat
další tak, aby Chotiměř byla i po této
stránce dobrým hospodářem, a abyste
přitom měli veškerý komfort, který
Vámi placený poplatek (dospělí 700 Kč
/senioři nad 70 let 350 Kč / děti do 10
let zdarma) zahrnuje. Je dobré si
připomenout, že neplatíte jen za
tradiční vývoz popelnice. Zaplaceným
poplatkem přispíváte na veškeré další
možnosti odložení odpadu, tedy např.
na provoz sběrného místa v Chotiměři,
svoz pytlů od domu, na kontejnery na
tříděný odpad atd. A protože příjem
z poplatků je výrazně nižší než celkové
náklady na odpady, obec jejich
likvidaci výrazně dotuje.
Proto děkujeme za spolupráci na
zlepšení a přidáváme dva malé dárky.
Prvním je krabička, do které Vaše
domácnost může ukládat baterie. Box
je na očích a přitom nevadí. Až bude
baterií víc, využijte nový kontejner,
který najdete u vchodu do obecního
úřadu. A k tomu samolepku, kterou
nalepíte na popelnici a vždy uvidíte, co
do nádoby nepatří. Díky, že děláte
Chotiměř krásnější.
Jakub Wajshajtl, starosta

Odpady: Co je u nás nového?
Novinka č. 1.: Kontejnery na kovy
Už nemusíte házet plechovky, konzervy,
obaly od kosmetických sprejů a další
kovy
do
směsného
odpadu.
Na
stanovištích kontejnerů na tříděný odpad
u kapličky a u hostince nově najdete také
šedé kontejnery na kovové obaly. Pozor!
Nepatří do nich staré železo! Na velké
železné kusy je k dispozici naše sběrné
místo. Kontejnery jsou primárně na
plechovky od piva a dalších nápojů,
konzervy nebo prázdné obaly od
kosmetických sprejů. Plechovky od barev
a
dalších
chemikálií
patří
do
nebezpečného odpadu. Ten je svážen na
jaře a na podzim přímo z obce v předem
avizovaném termínu.

Odpad zde budou moci odložit občané
Chotiměře pouze po předložení povolenky
od OÚ Chotiměř. Tuto povolenku Vám na
Vaši
žádost
vydá
starosta
nebo
místostarosta, pokud uznají, že je
v pořádku odvézt daný odpad do SD
Velemín. Na povolence bude Vaše jméno,
adresa a seznam odpadu, který vyvážíte.
Pokud bude vhodnější využít k odvozu
chotiměřské sběrné místo, vedení obce
Vám zprostředkuje odložení přímo u nás
nebo doporučí jiný způsob likvidace.
V žádném případě nehrozí, že byste
neměli odpad kam vyvézt. Cílem tohoto
opaření
je
společné
nalezení
nejvhodnějšího
řešení
vzhledem
k danému typu odpadu za co nejlepších
cenových podmínek pro obec a tím
pádem také pro Vás. Povolenky budou
k dispozici na OÚ Chotiměř. Vedení obce
Vám kdykoliv vyjde vstříc, vše je na
osobní domluvě. Stačí nahlásit, co
a v jakém množství chcete vyvézt. Ve
Velemíně pak společně s občanským
průkazem, který potvrzuje vaše trvalé
bydliště v Chotiměři, předložíte také
povolenku. A to je vše.
Novinka č. 4.: Likvidace stavebního
odpadu (suť, cihly, střešní krytiny
apod.)

Novinka č. 2.: Nové nádoby
tříděný odpad na hřbitově

na

V areálu hřbitova jsou nově barevné
popelnice na sklo, plast, bio a směs.
V pohodě zde můžete roztřídit odpad,
který uklízíte z hrobů. Velká vana za
plotem, kolem které často vznikal
nepořádek a někteří jedinci ji nepromyšleně využívali na odložení suti nebo
pneumatik, je nově v areálu sběrného
místa a slouží k dalšímu efektivnímu
třídění odpadu.
Novinka č. 3.: Sběrný dvůr Velemín
do budoucna pouze s povolenkou
Sběrný dvůr ve Velemíně je Vám
k dispozici i nadále, ovšem s mírnou
úpravou, kterou v nejbližších dnech
schválí zastupitelstva obcí Chotiměř
a Velemín.

Pro odvoz drobných hromádek čisté suti
a cihel nadále využívejte především
kontejner ve sběrném místě Chotiměř.
Menší množství není nutné vozit do SD
Velemín, o pár koleček nebo kbelíků
omítky, obkladů apod. se obec postará.
Pokud
ovšem
provádíte
rozsáhlou
rekonstrukci (např. bouráte celé jádro,
měníte střechu, podlahy v domě atd.),
jsou náklady na likvidaci pro obec velké
a výrazně nad rámec ročního poplatku za
odpad. Proto si v takovém případě buď
sami objednejte kontejner přímo k domu
nebo se spojte s OÚ, který Vám ochotně
zajistí přistavení kontejneru
a zařídí
odvoz suti na vaše náklady. V této
souvislosti je důležité vědět, že stavební
suť není komunálním odpadem a žádná
obec nemá povinnost nést náklady na
jeho likvidaci. Ty má pouze jeho původce,
tedy ten, kdo odpad vyprodukuje. Obec
Vám chce v tomto směru co nejvíc
pomoci, proto nabízíme kontejner na
stavební odpad ve sběrném místě
v Chotiměři nebo možnost využít SD
Velemín. Ovšem pouze v rozumném
množství.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2.
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1.

PŘEHLEDNĚ: KAM S ODPADEM?
Připomenutí: Stavební sutí se rozumí
materiál
vzniklý
demolicí
nebo
rekonstrukcí domu, tedy cihly, střešní
tašky, obklady, dlažba, beton, kámen,
zbytky omítek apod. Materiál určený
k uložení nesmí obsahovat žádné
příměsi, tedy nesmí v něm být žádná
hlína, plasty, dřevo, igelitové fólie apod.
Upozorňujeme občany, že nevytříděná
stavební suť nemusí být převzata do
zařízení k recyklaci stavební suti.
Stavební suť nepatří do silnic a na
zasypávání děr. Majitel stavby může být
kdykoliv vyzván k předložení dokladů
o likvidaci stavebního odpadu. Stavební
odpad, který je považován za nebezpečný (např. eternitové krytiny,
cokoli s příměsí azbestu apod.) obec
nesbírá.
Tyto
odpady
se
musí
odevzdávat na skládkách k tomu
určených.

•
•

Sběrné místo Chotiměř
Aktuální provoz:
sobota 13:00 – 14:30
Ve sběrném místě jsou k dispozici
kontejnery a prostor na:

BOX NA BATERIE: Nový box na
použité monočlánky naleznete z boku
budovy obecního úřadu. Patří do něj
např. tužkové baterie nebo malé
baterie z hodinek.

Novinka č. 5.: Nádoba na jedlé oleje
Jedná se o novou zákonnou povinnost
obce. Od roku 2020 je sběr kuchyňských olejů povinný. Do této chvíle tyto
odpady
ve
většině
obcí
končí
v kanalizaci, kde způsobují zbytečné
škody.
Tuky
ze
smažení
ucpávají odpady, a přitom mohou být cennou
surovinou. Po vyčištění se hodí například
pro výrobu biopaliv nebo maziv, část
mohou
zpracovat také
bioplynové
stanice.
Použitý tuk a olej z pánviček, friťáků
a podobně tedy budete moci od nového
roku vhazovat v uzavřených PET lahvích
do nádoby k tomu určené. Stát bude ve
sběrném místě u hasičárny. Stačí oleje
slévat do plastové lahve a jednou za čas
odnést na místo.

Sběrná hnízda Chotiměř
U kapličky (sklo, plast, papír, kovy)
U obchodu (sklo, plast, papír, kovy)

✓

BIO (zahradní odpad, listí, tráva,
piliny, drobné štěpky)

✓

STAVEBNÍ
SUŤ
(čistý
stavební
materiál v menším množství, např.
cihly, omítka, beton – očištěný, bez
dalších příměsí a nečistot. V případě
většího
množství
např.
při
rekonstrukci bytů nebo střech se
obraťte na OÚ).

✓

STARÉ ŽELEZO, STARÝ TEXTIL

✓

SMĚSNÝ ODPAD (domovní odpad,
který nelze pro jeho objemnost uložit
do popelnice)

✓

ZBYTKY
DŘEVĚNÉHO
NÁBYTKU
(očištěné od čalounění, kůže apod.)

✓

ELEKTROODPAD (vyřazené pračky,
lednice,
sušičky,
přehrávače,
žehličky, konvice, el. hračky atd.)

✓

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
(např.
akumulátory, plechovky od barev
a chemikálií, ideálně po vyhlášení
data sběru obecním úřadem: 2x ročně
– jaro, podzim

HŘBITOV: Nové nádoby na tříděný
odpad už fungují v areálu hřbitova.

Nádoby na směsný odpad (popelnice):
• Svoz v zimním období každý týden,
v letním každé dva týdny. Popelnice
MUSÍ být plná! Poloprázdné nádoby
nebudou vyvezené.

________________________________
POUKAZ: Takto bude vypadat
povolenka, se kterou můžete odložit
odpad ve sběrném dvoře Velemín.

Novinka č. 6.: Box na použité baterie
Naleznete ho z boku schodiště do
obecního úřadu. Na shromažďování
baterií můžete využít přiloženou skládací
krabičku, takže baterie se Vám už
nebudou kutálet po domácnosti, ale
máte je pěkně na jednom místě
a jednou za čas je cestou do obchodu
nebo na úřad vhodíte do boxu. Tímto
také děkujeme Václavu Doudovi za
dodání skládacích krabiček na vyřazené
baterie a cenné rady a doporučení při
tvorbě OOOCH!
Novinka č. 7.: Lepší využívání
popelnic
Jedna z hlavních myšlenek tohoto výčtu
novinek je snížení množství odpadů
odkládaných do černých popelnic, tedy
nádob na směsný odpad. Pokud budete
dobře třídit, není třeba tak často vyvážet
popelnici, proto nemusí obec platit
takové množství vývozů a tím pádem
mohou být ušetřené peníze použity
jiným způsobem.
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VÍTE PŘESNĚ, CO DO KLASICKÝCH POPELNIC PATŘÍ A CO NIKOLIV?

POP 10: Popelnicové desatero, které ušetří místo i peníze
1. Nikdy nevhazujte do popelnice
nebezpečné odpady nebo látky.
Ohrožují zdraví a životní prostředí.
2. Nikdy nevhazujte horký popel.
Hrozí nebezpečí vznícení.
3. Nikdy nevhazujte stavební odpady.
4. Objemné odpady odevzdejte ve
sběrném místě Chotiměř nebo při
svozu objemného odpadu od
domu.
5. Nepříjemnému zápachu se vyhnete
tak, že vyhazujte odpad v dobře
uzavřených sáčcích.

6. Neznámé, neidentifikovatelné látky
(pokud možno s obalem) odevzdejte
ve sběrném místě nebo při svozu
nebezpečných odpadů.
7. Popel z dřevěného uhlí můžete dát
na kompost.
8. Použité hygienické pomůcky
(kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny
apod.) do popelnice patří.
9. Do popelnice patří také klasické
žárovky, psí trus (od býložravců
možno dát na kompost), silně
mastné a znečištěné obaly (mastný
pečicí papír apod.), sáčky z
vysavačů, roztrhané, silně
znečištěné textilie a obuv, zbytky
kostí a masa, pleny, smetí, CD...

10.Do popelnice nepatří:
Plast
Nápojový karton
Papír
Sklo
Drobné kovy
Plechovky
Elektrospotřebiče
Stavební suť
Jedlý olej
Tráva, listí, větve (BIO odpad)
Pneumatiky
Baterie a akumulátory
Zářivky a výbojky
Staré léky
VYUŽIJTE PŘILOŽENOU SAMOLEPKU!
NALEPÍTE JI NA POPELNICI A HNED
VÍTE, CO DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ!

BONUSOVÉ TIPY

Kam patří karton od vajíček nebo papírový kapesník?
Jsou věci, u kterých si nemusíte být jistí, kam vlastně patří. Tady je máme přehledně!
Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru!
Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství).
Pečicí papír (nemastný) – další věc, která se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně zkompostovat.
Čajové sáčky, kávový lógr – do kompostu! Papírový obal se rozloží.
Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli / kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný
odpad.
Obaly od chipsů apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Tento typ obalů je celý plastový a patří tedy do pytle
nebo kontejneru s plastem.
Pneumatiky – nepatří do lesa ani do směsného odpadu. Využijte sběrné místo v naší obci, sběrný dvůr ve Velemíně
s povolenkou nebo síť sběrných míst pro zpětný odběr pneumatik.

OPAKOVÁNÍ MATKA TŘÍDĚNÍ

Aneb o třídění ještě jednou, jen trochu jinak
Modré kontejnery
(sběr papíru)

Žluté kontejnery
(sběr plastu a nápojových kartonů)

Zelené kontejnery
(sběr skla)

Do modrých nádob můžete odložit:
•noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly
(např. sáčky).

Do žlutých nádob můžete odložit:
•PET láhve od nápojů (nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyrén,
nápojové kartony.

Do zelených nádob můžete odložit:
• láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
•mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby

Prosím, nevhazujte:
•novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)

Minimalizujte objem odpadů.
Složte nebo trhejte papírové
krabice!

Minimalizujte objem odpadů.
Sešlápněte PET láhve a kelímky.
Nebude se tak převážet vzduch za
naše peníze!!!

Zdroj: ekokom.cz

STEJNÁ PRAVIDLA PLATÍ TAKÉ
PRO PYTLOVÝ SVOZ!

Prosím, nevhazujte:
•keramiku, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla.

ODPADOKVÍZ „ODPADEC NA KONEC“
Víte, kam patří rulička od toaletního papíru?
(odpověď naleznete na poslední straně)
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POSLEDNÍ SLOVO
ZASTUPITELŮ

A co dál?
Vedení
obce
pracuje
na
dalších
zlepšeních a novinkách, nejen v této
oblasti. V úvahu připadají například
kompostéry
pořízené
z dotací
pro
jednotlivé
domácnosti
pro
lepší
a
efektivnější
likvidaci
bioodpadu.
Koneckonců v dotazníku, který část
obyvatel vyplnila, 47 % z Vás uvedlo, že
kompostují
zbytky
z kuchyně
na
zahradě. Možný je také pytlový svoz
papíru od vašich dveří. Pro ten se
vyslovilo 82 % z odevzdaných dotazníků.
Dále máme v plánu od příští
sezony nové nastavení svozu popelnic od
domu ve dvoutýdenním rytmu nejen
v letním období, ale také v zimě. Zde
byla odpověď téměř 70 % pro
dvoutýdenní rytmus.
Zapomenout nechceme ani na estetiku,
proto máme v plánu upravit prostranství
kolem sběrných hnízd.
O všech novinkách Vás budeme včas
informovat. Každopádně děkujeme, že
poctivě využíváte veškeré možnosti.
A pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potíž,
nevíte si rady, kam s kterým kusem
odpadu, neváhejte se kdykoliv obrátit na
vedení obce.
OÚ Chotiměř

„POPELNICE NEJSOU ČERNÁ DÍRA!
NEPATŘÍ DO NICH VŠECHNO, JSOU NA
ZBYTKOVÝ ODPAD PO TŘÍDĚNÍ.“
Jan Semerád

„TŘÍDĚNÍM ODPADU MŮŽE KAŽDÝ
Z NÁS PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ! A
TŘÍDĚNÍ NIKDY NEBYLO
SNADNĚJŠÍ“ Renata Johanovská

„I PŘÍRODU

„I PSÍ EXKREMENT NA CHODNÍKU
JE ODPAD! PROSÍM, UKLÍZEJTE
V CHOTIMĚŘI ZA SVÝMI PEJSKY!
SÁČKY I KOŠE JSOU VÁM
K DISPOZICI! DĚKUJEME!“

V OKOLÍ NAŠÍ OBCE BYCHOM NEMĚLI
ZATĚŽOVAT ODPADKY, PROTO TAM NIC
NEVYHAZUJTE A ODPAD RADĚJI ODNESTE
NA MÍSTA V OBCI NA TO URČENÁ.“
Zdeněk Vrba

Vladimír Bouček

„POZOR! POKUD NĚKDO ODLOŽÍ ODPAD

„ODPADOVÁ PŘIKÁZÁNÍ
JITKY MACHÁČKOVÉ
1. NEPOHODÍŠ!
2. NESPÁLÍŠ!
3. NESMÍCHÁŠ!
4. NEPLÝTVÁŠ!“

NA JINÝCH NEŽ OBCÍ SCHVÁLENÝCH
MÍSTECH, HROZÍ MU VYSOKÉ POKUTY!
DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE MÍSTA JEN
PRO ODPADY URČENÁ!“
Tomáš Rejzek

Jitka Macháčková

______________________________________________________________________________________________________________
Správná odpověď odpadokvízu ODPADEC NA KONEC:
Rulička z toaletního papíru patří do směsného odpadu!
Zdálo by se, že papírová rulička patří do kontejnerů na papír, ale chyba lávky.
Ruličky se vyrábí z papíru, který byl již recyklován tolikrát, že má příliš krátká vlákna.
S klidným svědomím ji tedy můžete vyhodit do směsného odpadu.

_________________________________________________________________

ODPADOVÁ ROVNICE „MÉNĚ JE VÍCE“

Vyplatí se nakupovat s rozmyslem.
Pokud nakupujeme věci v obalech, logicky pak roste množství odpadu,
který musíme likvidovat. Proto je dobré vědět, že:
ČÍM MÉNĚ OBALŮ KUPUJEME = TÍM VÍCE UŠETŘÍME
_____________________________________________________________________________________________________
Poděkování: Hance Doudové za editaci a korekci. Spol. Eko-kom za informační samolepky na nádoby pro svoz SKO.
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