Lásenice, 16. dubna 2020
Vážení spoluobčané,
naším společným cílem by měl být šetrný přístup k životnímu prostředí a s tím
je spojena i likvidace veškerého odpadu, který vzniká na území naší obce - dle
Obecně závazné vyhlášky Obce Lásenice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Poplatek za likvidaci odpadu jsme pro rok 2020 nenavyšovali, i když za
likvidaci veškerého odpadu obec stále doplácí nemalé finanční prostředky.
Chtěla bych Vás poprosit, abyste věnovali třídění odpadu ještě větší pozornost
než doposud.
V obci máme na třech stanovištích umístěno 13 velkoobjemových kontejnerů,
z toho jsou : 3 modré kontejnery na papír, 4 žluté kontejnery na plasty, 3 zelené
kontejnery na sklo a 3 černé kontejnery na směsný komunální odpad :
stanoviště 1 : ze silnice na Vydří – za mostem vpravo na návsi,
stanoviště 2 : ze silnice na Novou Bystřici - první odbočka vlevo k fotbalovému hřišti,
stanoviště 3 : před obecním úřadem.
Většina z nás má u svých domů popelnice na směsný komunální odpad. Popelnice
z domácností a od podnikatelů jsou sváženy každý týden v úterý a je nutné je na
svoz připravit již ráno. Černé velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad
jsou určeny především pro chataře a chalupáře.
Žádný odpad nesmí být odkládán mimo kontejnery a popelnice na zem !!!
V kanceláři obecního úřadu je možné pro domácnosti a podnikatele
vyzvednout pytle na tříděný odpad : červené na papír, žluté na plasty. Naplněné
pytle jsou sváženy od domů každé první pondělí v měsíci, opět je nutné připravit je
na svoz již ráno. Tyto pytle nepoužívejte nikde jinde a na nic jiného !!
Je nepřípustné, aby papír v červeném pytli a plasty ve žlutém pytli byly vhazovány do
velkoobjemových kontejnerů - modrých na papír a žlutých na plasty, což se často
děje. Je nepřípustné, aby se pytle zpola prázdné volně povalovaly po obci ! Za tyto
pytle obec platí nemalé částky a takto jsou vlastně znehodnocovány ! Pokud již
musíte tyto kontejnery na papír a plasty použít, tak pouze se svými vlastními
papírovými a plastovými obaly. Tyto kontejnery jsou často zneužívány některými
místními obyvateli, kteří tam vhazují jak netříděný směsný komunální odpad, tak
neroztrhané a nesešlapané kartony, lepenkové krabice a obaly, takže kontejnery
jsou brzy plné, přitom svoz je 1 x za 14 dnů ! Zelené kontejnery jsou na sklo a jsou
určeny všem obyvatelům obce.
Jak většina z Vás ví, v naší obci máme v areálu bývalého zemědělského
družstva funkční sběrný dvůr, který obsluhuje zaměstnanec obce a je přístupný
každou poslední sobotu v měsíci od 9,00 do 11,00 hod, ale je možné jej využít
i mimo tuto dobu, vždy po dohodě na obecním úřadu. Nelze zde odkládat odpad
bez přítomnosti zaměstnance obce !!!
Do sběrného dvora můžete odložit :
objemný odpad : koberce, lino, čalouněný a plastový nábytek, velké obaly apod.,
nebezpečný odpad : barvy, laky, lepidla, apod., železný odpad – kovy,
elektroodpad : ledničky, myčky, sporáky, pračky, televizory, počítače – ale dnes již
většinou tento elektroodpad odebírají zpět prodejci při nákupu nového spotřebiče,
kdy Vám účtují recyklační poplatek.
Neodkládejte prosím žádný odpad u staré hasičské zbrojnice !!
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Na vyřazená drobná elektrozařízení a baterie je nainstalován E-box na chodbě
v 1. patře obecního úřadu, vedle pošty, kde je popsáno, co tam můžete ale i nesmíte
vhazovat.
Biologický odpad : v areálu bývalého zemědělského družstva stojí kontejner
na bioodpad, který je pravidelně odvážen do kompostárny. Nepatří tam hnůj a
uhynulá zvířata! A ani žádný jiný směsný komunální odpad !!!
V obci používají někteří naši občané od roku 2015 ještě kompostéry a to :
20 ks kompostérů o obsahu 453 litrů a 130 ks kompostérů o obsahu 900 litrů.
Skládka velkých větví a dalšího pouze dřevěného odpadu je za hrází
Paseckého rybníka vpravo.
Stavební odpad : po dohodě lze objednat od obce valník, který bude
přistaven a plný odvezen na skládku na Fedrpuši - za úplatu. V žádném případě se
nelze bez předešlého oznámení tohoto odpadu pokoutně zbavovat v areálu
sběrného dvora - bývalého zemědělského družstva !!
Oděvy, obuv a textil : naproti obecnímu úřadu je umístěn bílý kontejner, kam
můžete odkládat použité oděvy, obuv i textil ve svých plastových obalech.
Použitý kuchyňský olej – nově se v obci sbírá přepálený rostlinný olej a
tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích od nápojů. Sběrná nádoba
- popelnice s otvorem pro vhoz PET lahví - je umístěna před obecním úřadem a je
do ní možné kdykoliv tento olej v PET lahvích od nápojů odevzdat. Tato sběrná
nádoba je uzavřená, není možné do ní odkládat jakýkoliv jiný odpad ani olej
v kanystrech či ve skleněných lahvích !!!
Pro úplnost : do nádoby patří : - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích od
nápojů,
do nádoby nepatří : - směsný /komunální/ odpad, - živočišné tuky
- /sádlo, lůj/, - motorový olej, - plast /kromě PET lahví s olejem/, - sklo,
- papír, - nápojové kartony /europack/, - baterie, - elektromateriál,
- textil a obuv, - biologický odpad, - zdravotnický materiál.
Proto Vás chci vyzvat a také poprosit :
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí
i životnost naší kanalizace. Olej v odpadech tuhne a zanáší potrubí a čističku
odpadních vod. Do kanalizace dále nepatří : tuky, barvy, laky, ředidla, silné
dezinfekční prostředky, silné kyseliny a zásady, abrazivní látky, plastové
produkty, gumové produkty, textilie, nitě, šňůrky a provázky, dámské
hygienické potřeby, dětské pleny a vlhčené ubrousky! Z toho vznikají
chomáče, které ucpou čerpadla v čističce !!
Vám, kteří nejste na kanalizaci připojeni, jsou odpadní vody z jímek odváženy
/většinou/ obecním traktorem také na čističku odpadních vod zde v obci.
Je nepřípustné, abychom v kanalizaci nacházeli : celá nahnilá jablka a
pomeranče, slupky od banánů, rybí hlavy, peří z drůbeže, vnitřnosti zabalené
v igelitu. Někdy mi připadá, že to naši spoluobčané dělají schválně !!
Je energeticky a finančně velice náročné vyčistit ucpanou kanalizaci s
kontaminovanou odpadní vodou! Tím se navyšují náklady na čištění odpadních
vod a zároveň se také pro nás všechny navyšuje cena za stočné !
Děkuji.

Eva Jelínková, starostka obce
Tel.: 724 195 801
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