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Tříděním odpadu a předáním vysloužilých elektrospotřebičů k 
recyklaci zlepšujeme kvalitu životního prostředí. Proto jsme rádi, 
že i ve Frýdlantu jsou občané, kteří si toto uvědomují a jsou do 

tohoto systému zapojeni.   
 
 

Období 4 - 6 / 2014 
 
 

 



Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin 

Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo 
železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných 
zemin. 

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát 
dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich 
naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se 
rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý – začala 
je využívat sama. 

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou 
telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a 
kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium 
a Dysprosium. 

Urban mining čili městská těžba 

Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich 
životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat 
všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a 
garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby. 

Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat 
jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako 
druhotné suroviny.  

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 
90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.  

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je 
třeba populární mikrovlnka. 

Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se 
železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %). 

Recyklace není výdělečný byznys 

Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve 
spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně 
freony používané dříve v chladicích zařízeních.  
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není výdělečnou 

činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky 

financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN. 

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

 

 



SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ                                                                        
 
Vědeli jste, že…… : 
 

 Oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanaliizace 
 

 Oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod 
 

 Oleje a tuky sebrané oddělené jsou po vytřídění recyklovány a používány, např. při výrobě 
biopaliv či ekologických maziv 
 

Společnost .A.S.A. nabízí bezpečné a ekologické řešení pro nakládání s použitými potravinářskými 
oleji a tuky: 
 

 Zdarma můžete olej odevzdat na sběrném dvoře v ulici Raisova 
 
Upozornění: Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech, např. PET 
lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů). 

 

Přijďte si i Vy pro tašky na třídění odpadu!! 
 
Nejen vy, kdo jste zapojeni do pytlového sběru tříděného odpadu, přijďte si vyzvednout kombinaci tří 
tašek na třídění odpadu. Třiďte tak Sklo, Papír a Plasty. Vzhledem k tomu, že se zde jinak třídí plasty a 
PET lahve, vhazujte do těch žlutých tašek pouze čisté PET lahve. Plasty pak patří do oranžových 
kontejnerů rozmístěných po městě. 
Tyto omyvatelné tašky si můžete vyzvednout na Městském úřadu Frýdlant, budova radnice, odbor 
majetkosprávní, kancelář č. 8., u sl. Kupcové, tel.: 482 464 016, e-mail: gabriela.kupcova@mu-
frydlant.cz. 
 

 
Foto: Gabriela Kupcová, 28.8.2014 

 

 

Upozornění pro všechny: Od 3. září 2014 bude v budově radnice dočasně 
přemístěn odbor majetkosprávní do kanceláře č. 7, kterou najdete, když 
vejdete do budovy bočních vchodem z ulice Míru, vlevo nad schody! Vše bude 
pro správnou orientaci označeno. 
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MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období duben až červen 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 duben až červen 2014 jsou: 
 

1. místo: Hynek Buriánek  
2. místo: Marta Šípková 
3. místo: Markéta Erbanová 

 
Pro výherce za období 4 - 6/2014 jsou připraveny tyto ceny: 
 

1. místo:  dárkový poukaz pro 1 osobu Antonie spa concept (2x vstup bazén 2 
hodiny, 1x aroma masáž částečná 30 min.) + 2 vstupenky do kina 
Frýdlant na 2D promítání libovolného filmu,  

 
2. místo: dárkový poukaz pro 1 osobu Antonie spa concept (2x vstup bazén 2  

hodiny, 1x aroma masáž částečná 30 min.), 
 

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

 

 
               

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  
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