TŘEBUŠÍN
- ODPADY DNES A ZÍTRA
Drazí spoluobčané,
rádi bychom Vás, podobně jako loni, seznámili se stavem odpadového hospodářství naší obce v uplynulém roce a současně nastínili
předpokládaný budoucí vývoj problematiky likvidace odpadů v našich obcích.
Soubor v minulosti přijatých opatření ušetřil v roce 2020 bezmála 140 000 Kč za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a likvidaci
tříděných komodit domácností. Doplatek obce za svoz SKO za rok 2020 činil 115 000 Kč. Konečný účet tak jednoznačně prokázal, že současné
nastavení poplatků za likvidaci odpadů odráží skutečnou cenu výrazně lépe, než tomu bylo v minulosti.
Ušetřené prostředky použijeme na vybudování nových kontejnerových stání na tříděný odpad v Řepčicích a Kotelicích. Právě třídění
komunálního odpadu je i nadále velkou výzvou, a to bez ohledu na skutečnost, že se podíl tříděných komodit na celkovém množství odpadu
rok od roku zvyšuje. Bohužel však stále ne natolik, abychom při setrvale rostoucích cenách udrželi náklady na svoz odpadu z našeho území
v rozumných částkách. I nadále proto bude třeba věnovat velkou péči co nejdůslednějšímu třídění a systematicky tak snižovat celkové
množství odpadu směsného.
Úkolem pro nás všechny je udržet množství SKO na jednu osobu za rok pod 200 kg. Při překročení této hodnoty dojde dle nových pravidel
k dodatečnému navýšení ceny za likvidaci SKO. Úkol to není malý, protože celkové množství SKO na jednu osobu za rok 2020 v našich obcích
překročilo 300 kg. Abychom toto číslo dokázali ponížit o celých 100 kg SKO na osobu, nezbývá než ještě důsledněji třídit recyklovatelné
komodity. Součástí efektivního třídění je též způsob ukládání tříděného odpadu do kontejnerů. A právě zde vidíme velký potenciál pro zlepšení.
Před uložením tříděného odpadu do kontejneru je totiž naprosto nezbytné:
1. Odpad sešlapat, příp. rozřezat a maximálně zmenšit jeho objem (týká se krabic, obalů, PET lahví, konzerv apod., které často přeplňují
kontejnery právě proto, že nejsou řádně uložené).

2. Odpad setřídit podle jednotlivých komodit a zamezit tak jeho promíchání (velmi často dochází k mísení plastů s papírem, sklem apod.).
3. Neukládat do kontejnerů na tříděný odpad to, co do nich nepatří (elektro, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad
apod.).
Pokud se celkové množství SKO na jednu osobu v roce 2021 nepodaří snížit na uvedenou úroveň, je velmi pravděpodobné, že po navýšení cen
za likvidaci a uložení odpadu se doplatek z obecního rozpočtu za toto období opět přiblíží částce z let 2019, tj. bezmála 250 000 Kč. Rádi
bychom Vás proto požádali, abychom společně věnovali otázce třídění co největší možnou péči a pozornost. V této souvislosti také uvažujeme
o omezení počtu 110 l nádob na SKO jednotlivých domácností na maximálně dvě, čímž bychom eliminovali zpoplatněný vývoz často ne
zcela plných nádob.
Dalšího zlepšení chceme dosáhnout v nakládání s biologickým odpadem. Jde o relativně novou komoditu, jejíž likvidace stojí značné
prostředky, a to navzdory skutečnosti, že značnou část biologického odpadu likviduje obec ve své režii. Jsme toho názoru, že prostředí vesnic,
v nichž žijeme, se může obejít bez nákladné manipulace a transportu biologického odpadu v kontejnerech, neboť tento odpad můžeme velmi
často účelně ukládat na svých pozemcích ve formě dále využitelného kompostu. Dřevní a nezkompostovanou hmotu bychom v budoucnu
chtěli recyklovat ve vlastní kompostárně. O zřízení kompostárny a jejích parametrech aktuálně jednáme s Agenturou ochrany přírody a krajiny
(CHKO České středohoří) a připravujeme podklady pro následnou stavební dokumentaci. Obec by tak v budoucnu mohla likvidovat biologický
odpad ve své režii a současně produkovat biologickou hmotu využitelnou na veřejných prostranstvích.
Kompostování bio-odpadu na vlastních pozemcích bychom rádi podpořili získáním dotace na pořízení domácích kompostovacích sil –
kompostérů (předpokládaný objem 900 – 1200 l), která bychom následně předali občanům k používání. Abychom se mohli o dotaci ucházet,
musíme znát počet zájemců o kompostéry. Rádi bychom proto vyzvali všechny potenciální zájemce, aby nám tento svůj zájem dali na vědomí.
A to buď elektronicky na adresu: obec@trebusin.cz s uvedením jména a čp. nemovitosti, kam by se kompostér následně umístil, nebo osobně
na obecním úřadě, nejpozději však do 30. 6. 2021. Bude-li zájem dostatečný, pokusíme se získat příslušnou dotaci a kompostéry v potřebném
množství zajistit.
Věříme, že odpovědný přístup k odpadům a důraz na zachování pořádku v našich obcích přispěje k příjemnému a komfortnímu soužití nás
všech.
S přáním hezkých jarních dnů,
váš obecní úřad
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