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I v roce 2014 pokračujeme ve vydávání Frýdlantského čtvrtletníku 
„o ODPADECH“. V tomto čísle se dozvíte o tom, jak dopadlo 

třídění za rok 2013, kolik se toho celkem nasbíralo a jaká byla 
úspěšnost, kdo jsou nejaktivnější sběrači atd. 

 
 
 
 
 
 

Období 1 – 3 / 2014 
 

 

 
 
 
 



 
STARÉ ELEKTRO = ODEVZDÁNÍ ZDARMA NA SBĚRNÉM DVOŘE 

 
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo! 

 

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na 

skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech 

materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší 

odpad je ten, který nevznikne“. 

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu 

hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného 

komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají 

jejich výrobci. 

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti 

pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly. 

Množství elektroodpadu roste 

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství 

přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých 

spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých 

materiálů do výroby.  

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a 

prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, 

neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.  

Míst zpětného odběru stále přibývá 

Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič 

na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, 

ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o 

to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní 

sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.  

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – 

podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž 

pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce 

specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně 

poškodit životní prostředí.  

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se 

také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už 

museli platit.  

Zdroj: Elektrowin a. s., Michelská 300/60, 140 00  Praha 4 

 

 

 



Jak celé třídění za rok 2013 vůbec dopadlo? 
 

 

Období papír pet lahve plasty 

  
počet 
obalů 

hmotnost/kg Kč 
počet 
obalů 

hmotnost/kg Kč 
počet 
obalů 

hmotnost/kg Kč 

DUBEN 278 2686,88 1343,44 200 398,44 597,66 213 631,68 947,52 

KVĚTEN 357 3176,87 1588,44 260 515,61 773,42 331 1002,38 1503,57 

ČERVEN 287 2698,21 1349,11 267 529,99 794,99 278 782,12 1173,18 

ČERVENEC 447 3949,45 1974,73 456 898,72 1348,08 452 1284,52 1926,78 

SRPEN 409 3376,15 1688,08 398 774,5 1161,75 396 1097,38 1646,07 

ZÁŘÍ 431 3463,73 1731,87 378 712,25 1068,38 385 1079,68 1619,52 

ŘÍJEN 516 4280,39 2140,2 457 838,03 1257,05 464 1158,87 1738,31 

LISTOPAD 450 3807,05 1903,53 345 637,2 955,8 359 871,64 1307,46 

PROSINEC 287 2378,25 1189,13 224 418,1 627,15 231 542,16 813,24 

CELKEM 3462 29816,98 14908,53 2985 5722,84 8584,28 3109 8450,43 12675,65 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Chválíme všechny třídiče zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu, neboť i přes 

úpravy podmínek ke třídění jsou stále aktivní a pečliví. Děkujeme. 

 

Ve výše uvedených tabulkách máte možnost vidět, jaké množství vytříděného odpadu bylo 

třídiči odevzdáno za rok 2013.  
Počet obalů značí počet odevzdaných pytlů. Za rok 2013 jich bylo celkem odevzdáno 9556 

kusů, z toho 3462 ks pytlů papíru, 2985 ks PET lahví a 3109 ks plastů.   

Celková hmotnost všech odevzdaných pytlů byla 43,99 tun, z toho 29,82 tun papíru, dále 

5,72 tun PET lahví a 8,45 tun plastů. 

 

 
A jak to bylo s ušetřenými penězi občanů?  

 

Občané celkem ušetřili 36.168,48 Kč. Každý třídič svou slevu může uplatnit při platbě 

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu za první pololetí roku 2014 a většina to již učinila. 
Ostatní, kteří slevu neuplatní v prvním pololetí 2014, o tuto slevu nepřijdou a budou si ji 

moci uplatnit i za druhé pololetí roku 2014.  

Při platbě na pokladnách stačí nahlásit, že chcete uplatnit slevu za třídění. V případě platby 

bankovním převodem pošlete o nasbíranou slevu méně (vztaženo pouze na VS, na který je 

prováděn sběr tříděných odpadů). Pokud se najde někdo, kdo platí pomocí trvalého příkazu 

a chce uplatnit slevu, pak je třeba poskytnout údaje (číslo bankovního účtu) sl. Kupcové, 
nejlépe při osobní návštěvě, popř. prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu 

gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz, či tel. 482 464 016.   

 

 

období 4-
12/13 

papír pet lahve plasty celkem 

Počet obalů 3462 2985 3109 9556 

Hmotnost/kg 29816,98 5722,84 8450,43 43990,25 

Kč 14908,53 8584,28 12675,65 36168,46 

mailto:gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz


MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období leden až březen 2014 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany 
zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu.  
 
Výherce bude vyrozuměn písemně a výhru si bude moci převzít v budově radnice, 
v I. patře č. dv. 13-16.  
 
Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2014 jsou: 
 

1. místo: Peter Džurba  
2. místo: Lada Dědková 
3. místo: Petr Kuchař 

 
Pro výherce za období 1-3/2014 jsou připraveny tyto ceny: 
 
1. místo:  ubytování na jednu noc v Hotelu Tulipán – Praha - Průhonice, ve 

dvoulůžkovém pokoji pro dvě osoby,  
 
2. místo: ubytování na jednu noc v hotelu Babylon v Liberci ve dvoulůžkovém  

pokoji pro dvě osoby, 
 

3. místo: dárkový poukaz do hotelu Antonie (1 x klasická masáž částečná 30  
min., 1 x rašelinový zábal 20 min.) pro jednu osobu 

 
Sponzorem motivační soutěže pro občany je CENTRUM BABYLON, a. s., Liberec.                     
 

 
 

 
Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován firmou .A.S.A., spol. s r.o., Frýdlant. 

 

 
 
 

Tento čtvrtletník vznikl ve spolupráci s paní tajemnicí a dalšími pracovníky 
městského úřadu. 

Své náměty a připomínky zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu 
gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz  

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 

 


