
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
Při třídění papíru do modrého kontejneru je třeba dbát na to, aby byly krabice dostatečně 

rozložené nebo „sešlápnuté“. Pokud je lidé do kontejneru odloží nerozložené, krabice zabírají 

zbytečně mnoho místa. 

                                                                                                        Ilustrační foto: M. Petrášková 

 

Recyklací elektrospotřebičů ulevili obyvatelé Frýdlantu životnímu prostředí. Loni 

odevzdali k recyklaci 618 televizí, 241 monitorů a 8 930,28 kg drobného elektra.  

Nemáte vlastní kompost nebo kompostér? Odpad ze zahrady můžete odvézt do 

sběrného dvora, odkud poputuje do komunitní kompostárny.  

   

I o tom si přečtěte v tomto novém čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 4 – 6 / 2017 

 

 



Frýdlant recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu 

prostředí 

Loni občané Frýdlantu odevzdali k recyklaci 618 televizí, 241 monitorů a 8 930,28 kg 

drobného elektra 

Snaha obyvatel Frýdlantu recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 

let vyplácí. Město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a 

počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou 

mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL je nyní přesně 

vyčísleno, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 

recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystému Země. Víme také, o jaké množství jsme 

snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 

ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 

vytříděných elektrozařízení. 

 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 

Frýdlantu v loňském roce vytřídili 618 televizí, 241 monitorů a 8 930,28 kg drobných 

spotřebičů. Tím uspořili 333,08 MWh elektřiny, 17 965,93 litrů ropy, 1 487,17 m3 vody a 

12,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 70,39 tun 

CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 307,29 tun. 

 

 
 



Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, 

má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 

běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 

nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 

impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 

vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu 

necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního 

prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a 

drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální 

recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci 

byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako 

spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance 

vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 

 

Odpad ze zahrad můžete odkládat do sběrného dvora 

 

Podzim je časem úklidu na zahradách. Ne všichni ale mají možnost odpad ze zahrady 

zkompostovat sami. Pokud nemáte vlastní kompostér, může být pro vás řešením odvézt 

odpad do sběrného dvora v Raisově ulici. Odtamtud je svážen do městské komunitní 

kompostárny.  

 

 

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova je: 

 

PO 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00  

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 

 

Do 15. 10. 2017 bude sběrný dvůr otevřený každou sobotu od 8 do 12 hodin. 

 

 

Kartonové krabice před recyklací složte, šetříte místo v kontejneru 

 

Žádáme třídiče, aby při recyklaci kartonových krabic do modrých kontejnerů dbali na  

důkladné rozložení či stlačení těchto krabic. Často se stává, že lidé krabici do kontejneru 

odloží 

nesloženou, 

čímž zabírá 

v nádobě 

na tento 

tříděný 

odpad 

zbytečně 

mnoho 

místa. Snižuje se tím množství papíru, který by mohly do kontejneru odložit další obyvatelé. 

Prosíme buďte ohleduplní a věnujte při recyklaci krabic jejich dostatečnému rozložení nebo 

„sešlápnutí“ více pozornosti. Bude to ku prospěchu všech.  

            



Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2017 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

27. 9., 25. 10., 29. 11., 20. 12. 

 

 

Motivační soutěž pro občany 

 

V období duben až červen 2017 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2017 jsou: 

1. místo:   Oto Dolívka, r. 1971  

2. místo:   Jan Slanař  

3. místo:   Pavlína Pivoňková  

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

číslo dveří 13-16. 

 

 

 

 

 

 

 
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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