
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
Pohodlnější třídění skla zajistí občanům, kteří jsou zapojeni do pytlového systému sběru 

tříděného odpadu, nové tašky na sklo. K dostání jsou pro každou rodinu na majetkosprávním 

odboru v kanceláři číslo 8.                                                                     Foto: Martina Petrášková 

 

 

Jak si Frýdlant stojí v třídění papíru, PET lahví, plastů a nápojových kartonů? Kolik 

kilogramů těchto komodit lidé vytřídili od listopadu roku 2017 do října roku 2018?  Kdy 

budou v roce 2019 probíhat svozy pytlů s tříděným odpadem? To a ještě více se dozvíte 

v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 

 

Období 10 – 12 / 2018 

 

 
 



 

Vážení spoluobčané, 
 
Opět po roce nastal čas zhodnotit pytlový systém tříděného odpadu, který v našem městě 

funguje od dubna 2013. 

Ke konci roku 2018 bylo do tohoto systému zapojeno již 1091 občanů. 

Ne vždy se v pytlích, zejména se směsnými plasty, nachází vše správné, ale i přesto lze říci, 

že se zlepšujeme. 

Jak jsme na tom, ukazuje tabulka, která hodnotí sběrné období listopad 2017 až říjen 2018. 

 

PŘEHLED ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2017 AŽ ŘÍJEN 2018

počet 

obalů

hmotnost 

v kg Kč

počet 

obalů

hmotnost 

v kg Kč

počet 

obalů

hmotnost 

v kg Kč

počet 

obalů

hmotnost 

v kg Kč

počet 

obalů

hmotnost 

v kg Kč

LISTOPAD 2017 1440 10273,19 30819,57 622 1187,44 2374,88 688 1541,55 3083,10 226 416,27 1248,81 2976 13418,45 37526,36

PROSINEC 2017 704 4896,3 14688,90 266 462,12 924,24 298 597,03 1194,06 91 170,68 512,04 1359 6126,13 17319,24

LEDEN 2018 1799 11733,17 35199,51 754 1420,58 2841,16 908 1939,94 3879,88 249 488,05 1464,15 3710 15581,74 43384,70

ÚNOR 2018 938 6349,81 19049,43 390 703,98 1407,96 474 921,58 1843,16 141 246,43 739,29 1943 8221,8 23039,84

BŘEZEN 2018 1185 8089,25 24267,75 562 1023,04 2046,08 626 1320,08 2640,16 185 359,62 1078,86 2558 10791,99 30032,85

DUBEN 2018 1110 7596,2 22788,60 588 1098,52 2197,04 674 1427,67 2855,34 200 349,13 1047,39 2572 10471,52 28888,37

KVĚTEN 2018 1424 9621,85 28865,55 740 1384,67 2769,34 856 1839,34 3678,68 220 409,06 1227,18 3240 13254,92 36540,75

ČERVEN 2018 1218 8274,95 24824,85 629 1140,19 2280,38 608 1256,34 2512,68 169 305,51 916,53 2624 10976,99 30534,44

ČERVENEC 2018 1081 7197,89 21593,67 512 969,46 1938,92 529 1093,71 2187,42 175 297,88 893,64 2297 9558,94 26613,65

SRPEN 2018 1473 9908,53 29725,59 846 1597,76 3195,52 708 1488,44 2976,88 188 318,37 955,11 3215 13313,1 36853,10

ZÁŘÍ 2018 1121 7476,43 22429,29 594 1090,14 2180,28 563 1180,56 2361,12 175 313,56 940,68 2453 10060,69 27911,37

ŘÍJEN 2018 1493 10002,81 30008,43 625 1207,82 2415,64 699 1547,44 3094,88 218 418,63 1255,89 3035 13176,7 36774,84

CELKEM 14986 101420,38 304261,14 7128 13285,72 643627,72 7631 16153,68 32307,36 2237 4093,19 12279,57 31982 134952,97 375419,51
průměr 1248,833 8451,6983 25355,10 594 1107,1433 2214,29 635,9167 1346,14 2692,28 186,4167 341,09917 1023,30 2665,167 11246,081 31284,96

CELKEM

Období

papír PET lahve plasty nápojové kartony

 
 

Průměrně se měsíčně odevzdalo 2 665 pytlů všech sbíraných komodit. 

Každý měsíc bylo průměrně odevzdáno 1 248 pytlů s PAPÍREM, o průměrné měsíční 

hmotnosti 8.451,69 kg. Občané, kteří takto papír odevzdali, průměrně měsíčně dohromady 

ušetřili 25.355 Kč. Oproti předchozímu období vytřídili o 14.355,76 kg papíru více. 

Dále pak občané odevzdali měsíčně průměrně 594 pytlů s PET LAHVEMI o průměrné 

celkové hmotnosti 1.107,14 kg a tím v průměru ušetřili 2.214 Kč. Oproti předchozímu 

období je to o 1.149,11 kg více. 

Třetí sbíranou komoditou byly SMĚSNÉ PLASTY, a těch se v průměru odevzdalo 635 pytlů 

o průměrné hmotnosti 1.346,14 kg za měsíc. Pro občany to v průměru představovalo 

souhrnný odečet 2.692,- Kč. Směsných plastů občané vytřídili oproti minulému období o 

1.239,55 Kg více. 

Poslední sbíranou komoditou jsou NÁPOJOVÉ KARTONY. Průměrně bylo odevzdáno 186 

pytlů měsíčně o průměrné hmotnosti 341 kg a tím občané průměrně ušetřili 1.023 Kč 

měsíčně. Proti minulému období je to o 400,97 kg více. 

Celkem se za období listopad 2017 až říjen 2018 podařilo nasbírat 31 982 pytlů všech čtyř 

komodit o celkové hmotnosti 134.952,97 kg. Proti předcházejícímu období je to o 17.145,39 

kg více. 

Za toto období si všichni zúčastnění třídiči odečtou na poplatku za odpady dohromady 

375.419,- Kč. 

Všem třídičům patří velké poděkování. Přáním nás všech je, aby tento systém nadále 

fungoval i v roce 2019 minimálně stejně dobře jako doposud, ne-li lépe. 

 

 
Staré sklo do nových tašek! 
 

Město Frýdlant se zapojilo do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., 

jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich 

domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů (viz úvodní foto čtvrtletníku).   

 

Tašky jsou určeny pro občany, kteří jsou zapojeni do pytlového systému tříděného odpadu. 
 

Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech, 

které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své domácnosti 



tak budete moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte do 

zelených kontejnerů instalovaných v našem městě. Spolu s taškami obdržíte také informační 

leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.  

V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti dotazovány formou krátkého 

dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění skleněných odpadů.  

 
Jak získáte novou tašku? 

Tašky si můžete vyzvednout na odboru majetkosprávním, budova radnice, dveře č. 8. Budou 

vydávány dle pravidla: jedna domácnost = jedna taška. 

 

Proč má smysl třídit sklo? 
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat 

prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž 

hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až 

90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků. 

 

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla 
se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách 

vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako 

izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. 

Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů 

betonů a brusných hmot. 
 

V našem městě můžete sklo třídit do zelených kontejnerů – aktuálně je jich 34. Ročně se 

takto vytřídí 48,77 tun skla (údaj za rok 2017).  

 

 

Do kontejneru na sklo patří Do kontejneru na sklo nepatří 

barevné a čiré sklo keramika a porcelán, sklokeramika 

lahve od vína, jiných alkoholických i 
nealkoholických nápojů 

zrcadla, autosklo, drátované sklo atd. 

tabulové sklo z oken nebo dveří varné a laboratorní sklo 

zavařovací sklenice, skleněné nádoby, apod.  zlacené či pokovené sklo 

 

 

Poplatek za odpady v roce 2019 

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů činí v roce 2019 790,- Kč na osobu. Poplatek se hradí ve 

dvou splátkách, a to: 395,- Kč do 30. 4. a 395,- Kč do 31. 10. 2019. 

 

Platit lze v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Městského úřadu Frýdlant nebo 

převodem na účet vedený u České spořitelny č. ú. 19 - 2604599359/0800 s přiděleným 

variabilním symbolem. 

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a 

přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud nebude 

variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům budou vznikat 

nedoplatky. 

 

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova 

 

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 

 

Každá 1. sobota v měsíci        8:00 – 12:00 



Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2019 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30. 10., 27. 11., 18. 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. 

 

Maximální tolerovaná váha každého pytle nebo krabice je 10 kg, krabice nesmí být větší než 

je velikost městem dodávaného pytle na třídění papíru. Nadměrně velké nebo těžké krabice 

či pytle s vytříděným odpadem nebudou od domu odváženy. 

 
 

Motivační soutěž pro občany 

V období říjen až prosinec 2018 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období říjen až prosinec 2018 byli: 

1. místo:  Helena Balogová  

2. místo:  Michal Gašpár 

3. místo:  Miroslav Braun  

Výherci budou vyrozuměni písemně. Výhru si mohou převzít v budově radnice, na odboru 

majetkosprávním, číslo dveří 8. 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 

© by MĚSTO FRÝDLANT 
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