
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 

Ve sběrném dvoře v Raisově ulici můžete odevzdávat k ekologické likvidaci i vysloužilé 
elektrospotřebiče. Snímek zachycuje jejich odvoz začátkem prázdnin. Malé elektrospotřebiče jsou již 
naloženy, na řadu přicházejí televize a počítačové monitory. 
                                                                                                                               Foto: M. Petrášková 

 

 

 
Zaplatili jste už za odpad? Víte, kdy má otevřeno sběrný dvůr v Raisově ulici? 

Kdy jsou svozové dny pro pytlový sběr tříděného odpadu? 
Umíte si představit život bez spotřebičů? A jaké máte nejraději? 

 
   

Dozvíte se v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 
 

 

Období 4 – 6 / 2016 
 

 



Zaplatili jste už za odpad? 
 

Ve dvou splátkách je ve Frýdlantu splatný poplatek za odpady. Přestože splatnost poplatku 

za první pololetí byla už posledního dubna, stále je řada občanů, kteří ho zatím neuhradili. 

Jde o částku 395,- korun, tedy první polovinu ročního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

který dohromady činí 790,- na osobu a rok. Druhá polovina, opět 395,- korun, je splatná do 

31. října 2016. 

 

Nově jsou povinni od 1. 1. 2016 platit tento poplatek i občané, kteří mají trvalý pobyt 

hlášen v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant. 

 

„Žádáme všechny občany, kteří ještě za první pololetí tohoto roku nezaplatili, aby tak učinili co 

nejdříve. Poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladně Městského úřadu Frýdlant, nebo 

převodem na účet vedený u České spořitelny, č. účtu 19 – 2604599359/0800 s přiděleným 

variabilním symbolem,“ říká Helena Fialová z majetkosprávního odboru, která má 

komunální odpady ve své agendě.  

 

Pokud si nejste jisti, zda máte správný variabilní symbol, můžete si ho právě u ní ověřit a to 

buď na telefonním čísle 482 464 016 nebo na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz.  

 

 

 

Pod pojmem „spotřebič“ si Češi nejčastěji představí vysavač 

 
Když se řekne „spotřebič jako pomocník při domácích pracích“, vybaví si Češi „na první 

dobrou“ nejčastěji vysavač. V průzkumu, který nechal zpracovat kolektivní systém pro sběr 

a recyklaci vysloužilých elektrozařízení ELEKTROWIN, uvedla tuto možnost čtvrtina 

dotazovaných. 

 

Pro 17 % je synonymem spotřebiče-pomocníka pračka, 12 % se automaticky vybaví myčka 

nádobí. Zbytek odpovědí patří sporákům, mikrovlnným troubám, rychlovarným konvicím a 

dalším běžným součástem vybavení domácností. 

Když ale měli účastníci průzkumu odpovědět na otázku, které elektrické spotřebiče používají 

pro ulehčení domácích prací nejčastěji, dostala se pračka se 70 % okamžitě do čela, jen 

těsně následována ledničkou (69 %). 

Dalšími favority jsou rychlovarná konvice (40 %), vysavač (34 %), mikrovlnná trouba (32 %) 

a myčka nádobí (28 %). Na chvostu startovního pole pak skončily žehlička (9 %), holicí 

strojek (4 %), zahradní sekačka (3 %), vrtačka a fén (shodně 2 %). Dotázaní měli vždy vybrat 

pouze tři spotřebiče. 

 

 

Čím se liší rána a večery? 

 

Průzkum dále zkoumal, jak je to s využitím domácích pomocníků během dne. Jasným 

celkovým vítězem je lednička. Ráno pomáhá 66 % dotázaných, během dne dokonce 72 %, 

večer 61 %. Pro zvládnutí „ranní špičky“ je ale v českých domácnostech klíčová rychlovarná 

konvice (83 %). Hojně využívané jsou také mikrovlnné trouby (38 %), ráno se Češi a Češky 

neobejdou ani bez fénu a holicího strojku (16 a 15 %). Během dne pak strmě narůstá hlavně 

význam praček (47 %) a vysavačů (30 %). Večer v českých domácnostech je poté opět ve 

znamení mikrovlnek a rychlovarných konvic (shodně 43 %). 

Další otázka pak zkoumala, bez kterého ze spotřebičů by se Češi v žádném případě neobešli. 

Ukázalo se, že v tom mají naprosto jasno. Jednoznačnost výběru zvýraznilo, že každý 

z respondentů mohl tentokrát vybrat jen jeden spotřebič. Ledničku by nedokázalo postrádat 
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58 % účastníků průzkumu, pračku 20 %. Ostatní spotřebiče získaly jen jednotky procent: 

vysavač 7, myčka 3, mikrovlnná trouba s rychlovarnou konvicí, žehličkou, fénem a holicím 

strojkem 2 % a zahradní sekačka s vrtačkou každá pouze po procentu. 

 

 

Žehlení není v oblibě 

 

I když elektrospotřebiče domácí práce významně ulehčují, přece jen zůstávají některé z 

těchto činností méně oblíbené než ostatní. Celkem 49 % Čechů v průzkumu uvedlo, že nemá 

rádo žehlení. Vysávání je nejméně oblíbená domácí práce pro 21 % dotázaných, praní pro 12 

%, vaření pro 7 %. I takové ukládání nádobí do myčky a vyklízení čistého po skončení 

mycího cyklu ale obtěžuje 5 % lidí, kutilské práce a sekání trávníku nemají v oblibě 4 %. 

 

 

Co chybí, co přebývá 

 

I když se naše domácnosti vybavením spotřebiči příliš neliší, některé z nich ještě stále k 

„základní výbavě“ nepatří. Z průzkumu vyplynulo, že 31 % Čechů teprve uvažuje o koupi 

myčky nádobí. Osmi respondentům ze sta schází sušička prádla, kterou by si chtěli co 

nejdříve pořídit, 4 % uvažují o koupi kvalitního kávovaru. Někdo si naopak udělal radost 

nákupem spotřebiče, který mu doma zatím scházel, pak ale zjistil, že jej vlastně nevyužije.  

Nedávno koupenou domácí pekárnu například nepoužívají ve 4 % domácností, stejně jako 

kávovar, kuchyňský robot nebo odšťavňovač.  

 

Každý elektrospotřebič, který nám v domácnosti pomáhá, ale jednou doslouží. Ekologicky ho 

můžete zlikvidovat třeba odložením do sběrného dvora v Raisově ulici ve Frýdlantu. 

V prvním čtvrtletí tam skončilo 2, 148 tuny velkých spotřebičů a 0,90 tuny malých 

spotřebičů. Odevzdány byly také 2,892 tuny chlazení. Ve druhém čtvrtletí bylo odevzdaných 

spotřebičů ve sběrném dvoře ve Frýdlantě ještě více. Velkých spotřebičů lidé odevzdali 3,797 

tuny, malých 2,407 tuny a chlazení pak odevzdali 8,92 tuny. 

 

Zdroj: ELEKTROWIN a.s., Město Frýdlant 

 

  
 

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova: 

 
PO 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00 (každé 1. a 3. pondělí v měsíci do 18.00) 
ÚT 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 
ST 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 

ČT 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 

PÁ 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00 

SO       každá první sobota v měsíci    8:00 – 12:00 

 

 
 

Upozornění pro třídiče zapojené do pytlového systému! 

 
Upozorňujeme třídiče zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu, že každý kód, který 

nalepí na pytel, je unikátní. Nelze jej tedy zkopírovat a použít příště znovu, protože systém 

pozná, že kód již byl použit a znovu jej nelze načíst. Pytel tím pádem nemůže být uznán. 

Pokud již kódy nemáte, vyzvedněte si je v budově radnice u Heleny Fialové! 

 

 



Svozy pytlů v roce 2016  

 

Svozy pytlů v roce 2016 budou probíhat v následujících termínech: 

27.7., 31.8., 21.9., 26.10.,30.11., 28.12. 

Prosíme všechny třídiče, kteří si nechávají pytle s vytříděným odpadem svážet, aby 

pytle připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno.  

 

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

V období duben až červen 2016 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Výherci budou vyrozuměni písemně a výhru si mohou převzít v budově radnice, v 1. patře, 

číslo dveří 13-16. 

Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2016 jsou: 

1. místo:   Hynek Buriánek  

2. místo:   Jaroslava Konštiaková 

3. místo:   Miroslav Žebro st.  

 

 

 

 
Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován společností FCC Environment 

 
 

 
 
 
 

Čtvrtletník vznikl ve spolupráci s tajemnicí města a tiskovou mluvčí městského úřadu. 

Náměty a připomínky zasílejte e-mailem na adresu helena.fialova@mu-frydlant.cz. 

 
 

 

 

© by MĚSTO FRÝDLANT 
 

 

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz

