Frýdlantský čtvrtletník
„o ODPADECH“

Vysloužilé úsporné žárovky nepatří v žádném případě do běžného odpadu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti, která škodí životnímu prostředí. Je proto třeba je ekologicky
zlikvidovat.
Foto: M. Petrášková

Zaplatili jste už za odpad? Blíží se poslední říjen, tedy doba splatnosti druhé
poloviny poplatku za odpady. Víte, kdy má otevřeno sběrný dvůr v Raisově
ulici? Kdy jsou svozové dny pro pytlový sběr tříděného odpadu?
A tušíte, kam odevzdat k likvidaci úsporné žárovky?
Dozvíte se v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech.

Období 7 – 9 / 2016

Zaplatili jste už za odpad?
Ve dvou splátkách je ve Frýdlantu splatný poplatek za odpady. Splatnost poplatku za druhé
pololetí bude už posledního října. Jde o částku 395 korun, tedy druhou polovinu ročního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
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 druhé 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. ú. 19 – 2604599359/0800 s přiděleným
variabilním symbolem,“ říká Helena Fialová z majetkosprávního odboru Městského úřadu
Frýdlant, 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.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily
životní prostředí
Pokud úsporné zářivky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše.
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3 – 5 mg jedovaté rtuti, která by ve
vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je
v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy,
které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro
výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 – 100 % materiálu, ze
kterého byla zářivka vyrobena.

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud tedy přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit, odevzdejte ji k recyklaci.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku
můžete také odnést například do malé sběrné nádoby, která je umístěna v přízemí budovy
„B“ Městského úřadu ve Frýdlantu. A další možností, jak se zbavit nefunkční zářivky, je
odnést ji do sběrného dvora v Raisově ulici. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a
vloží do speciální nádoby, aby se nerozbila.

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro město Frýdlant zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005.

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5
milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla
znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu
našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Zdroj: EKOLAMP

Svozy pytlů v roce 2016
Svozy pytlů v roce 2016 budou probíhat v následujících termínech: 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.
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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!
Zároveň prosíme všechny, kteří v pytlovém systému třídí papír, aby pytle naplňovali
maximálně do hmotnosti 10 kilogramů. Těžší obsah pytlů zvyšuje riziko protrhnutí pytle a
vysypání obsahu při manipulaci s ním. Hrozí tak ztráta části obsahu, neboť nelze zpětně
dohledat, do kterého pytle papír patřil.

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY
V období červenec až září 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 červenec až září 2016 jsou:
1. místo: Vladimíra Farská
2. místo: Jana Buriánková
3. místo: Martin Voplakal

Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován společností FCC Česká republika, s.r.o.

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.
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