PODZIMNÍ EKOLISTY
obce Nové Sedlice
Vážení spoluobčané,
nastala topná sezóna, která každoročně přináší zhoršení kvality ovzduší
v naší obci. Pokud byste rádi zlepšili situaci v Nových Sedlicích, snažte se
dodržovat níže uvedená doporučení:
NESPALUJTE DOMA ANI V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH:
1)PLASTY - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při
spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním
polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a PET lahví se
do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky
sbíráme do ţlutých plastových pytlů, které je moţno si v úředních
hodinách vyzvednout na obecním úřadě. Větší kusy plastů (ţidle, hračky
apod.) není nutné vkládat do pytlů. Plasty se v Nových Sedlicích sváţí co dva
měsíce a občané, kteří poctivě třídí veškerý plastový materiál z domácnosti,
jsou nuceni skladovat po tuto dobu velké mnoţství plastového odpadu doma,
případně odváţet tento odpad do kontejnerů v okolních obcích, coţ je velká
škoda, protoţe čím více plastů (ale také papíru, skla, nápojových kartonů,
ţeleza) odevzdáme v naší obci, tím více peněz získáme ve formě odměny od
společnosti EKOKOM za třídění odpadů. Abychom sběr plastů v naší obci
podpořili, bude od 17.10.2011 moţno plné plastové pytle a objemné plasty
odevzdávat v úředních hodinách také na obecním úřadě.
2) DŘEVOTŘÍSKA - staré palety, dřevo z demolice, rozbitý/starý nábytek,
chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny a
formaldehyd. Tyto materiály sbíráme na jaře a na podzim do velkoobjemových
kontejnerů za obecním úřadem, protoţe patří do sběrného dvora. Podzimní
termín přistavení velkoobjemových kontejnerů je v pátek 21.10.2011 od
8,00 – 17,00 hod. Pokud vyřazujete starý, ale funkční nábytek, můţete jej
přivést v tento den také za obecní úřad (stoly, skříně, postele, věšáky…),
vyuţijeme jej k uloţení pracovního náčiní v hospodářské budově, případně
nabídneme k dalšímu vyuţití.
3) NÁPOJOVÉ KARTONY - spalování nápojových kartonů (obalů od mléka,
dţusů apod.) produkuje chlor organické látky a těţké kovy. Tyto obaly patří do
pytlů na plasty, do budoucna plánujeme jejich samostatné třídění.

4) ČASOPISY a celobarevné letáky obsahují v barvách často velké mnoţství
těţkých kovů, které se uvolňují při spalování. Papír sbíráme do dvou modrých
kontejnerů, které jsou trvale umístěny před mostem u obchodu smíšeného
zboţí a za budovou mateřské školy. Prosíme, abyste v případě naplnění
jednoho, pouţili druhý kontejner a nezanechávali papír leţet volně vedle plného
kontejneru, vítr dokáţe takto vytříděný papír „uklidit“ po celé vesnici. Mladí
dobrovolní hasiči obnovili tradici občasného sobotního sběru papíru přímo od
domů. Získané peníze jsou vyuţity na činnost oddílu mládeţe a obec po
předloţení dokladu ze sběrny získává další odměnu od fy EKOKOM za třídění
odpadů. Opět nově nabízíme moţnost odevzdávat svázané balíky starého
papíru a kartónů v úředních hodinách na obecní úřad. V případě, ţe
odevzdáváte starý papír/ţelezo přímo do sběrny, můţete pomoci zvýšit odměnu
za třídění tím, ţe přinesete svůj doklad ze sběrny na obecní úřad, kde jej
zkopírujeme a vykáţeme.

5) PNEUMATIKY, GUMA - Pálením pneumatik vznikají polyaromatické
uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Pneumatiky a gumu je moţno umístit do
velkoobjemového kontejneru za obecním úřadem v pátek 21.10.2011 od
8,00 – 17,00 hod.
6) TRÁVA, LISTÍ - Dokonce i tráva, listí a zbytky potravin mohou být zdrojem
dioxinů, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost, do
popelnice nebo do velkoobjemového kontejneru za obecním úřadem v pátek
21.10.2011 od 8,00 – 17,00 hod.

Jaký je rozdíl mezi spalováním odpadu ve spalovně a doma?
Ve spalovně se odpad likviduje při vysokých teplotách, dochází k téměř
dokonalému spalování, při kterém je většina odpadních plynných látek
zneškodněna. Spalovny musí být navíc vybaveny účinným systémem filtrace
spalin. Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, proto je mnohem
vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. Tím, ţe odpad vyuţijeme jako
surovinu, šetříme původní suroviny i energii.
Vlivem nízké teploty spalování v ohništích i v kamnech dochází ke vzniku
jedovatých látek. Tyto látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za
špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí
jako „deka“) ale ohroţují Vás, Vaši rodinu a sousedy.

Toxické látky v kouři nevidíte, a proto Vám moţná připadá, ţe je riziko
minimální. Není tomu tak – tyto látky pomalu poškozují Vaše zdraví a za
pár let mohou vést například aţ k rakovinným změnám.

CO DÁLE V NOVÝCH SEDLICÍCH TŘÍDÍME?
1)SKLO – ke třídění skla vyuţíváme 3 zelené kontejnery umístěné před
hasičskou zbrojnicí, za budovou mateřské školy a před mostem u
prodejny potravin, který se vţdy zaplní jako první. Pokud se tak stane,
vyuţijte prosím kontejner u hasičské zbrojnice, který je vyuţíván nejméně.
2)NEBEZPEČNÝ ODPAD – je moţno odevzdat 2x ročně svozové firmě.
Nejbliţší termín je 21.10.2011 od 15,00-17,00hod za budovou mateřské školy
v Nových Sedlicích.

3) ELEKTROZAŘÍZENÍ – malé i velké domácí spotřebiče – „vše, co lze zapojit
do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“ Moţno odevzdávat na
obecním úřadě v úředních hodinách. Zařízení musí být kompletní, nesmí
z něj být odmontovány ţádné součástky. Nepatří sem ţárovky, zářivky,
výbojky a „úsporky“; bojlery, cartridge. Elektrozařízení je moţno přivézt za
obecní úřad také během svozu velkoobjemových kontejnerů.
5) TEXTIL – vyřazené oblečení, utěrky, povlečení atd. lze dále vyuţít, např. při
humanitárních sbírkách šatstva organizovaných pravidelně ve spolupráci s
charitativními organizacemi. Dále je moţné jej prodat/vyměnit např. na
dětském bazárku, který se uskuteční v sobotu 12.11.2011 dopoledne v
sále kulturního zařízení obce.
4) ŢELEZO – ţelezný šrot je sváţen 2x ročně dobrovolnými hasiči během
jarního a podzimního úklidu obce. Výtěţek je pouţit na sportovní činnost a
vybavení SDH a obec po předloţení dokladu ze sběrny získává další odměnu
od fy EKOKOM za třídění odpadů.
Sběr šrotu bude probíhat v sobotu 22.10.2011 od 8,00 hod, připravte jej
opět před dům, děkujeme.

PODZIMNÍ ÚKLID OBCE
SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 22.10.2011.
KDO CHCE A MÁ MOŢNOST PŘISPĚT K LEPŠÍMU VZHLEDU NAŠÍ
OBCE, MŮŢE SE ZAPOJIT TÍM, ŢE UKLIDÍ PROSTRANSTVÍ/CHODNÍKY
PŘED SVÝM DOMEM, A/NEBO POMŮŢE ZVELEBIT VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ V OBCI (POTOK, HŘIŠTĚ, ŠKOLKA…).
SRAZ DOBROVOLNÍKŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ JE V 9,00 HOD
V HOSPODĚ U MATĚJE. S SEBOU (DLE MOŢNOSTÍ): PRACOVNÍ
RUKAVICE A OBUV, HRÁBĚ, LOPATY, METLY, KOLEČKA, CHUŤ DO
PRÁCE A DOBROU NÁLADU  PITNÝ REŢIM ZAJIŠTĚN.

DĚKUJEME VŠEM, KDO TŘÍDÍ ODPAD A TOPÍ EKOLOGICKY!

Za obecní úřad v Nových Sedlicích
Zuzana Rohovská
starostka
Budeme rádi za Vaše nápady a podněty ke zlepšení nakládání s odpady a
kvality ovzduší v Nových Sedlicích.
Obecní úřad, Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Tel: 553 677 550, 602 700 568

Email: urad@novesedlice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: PO a ST 8,00-12,30 13,30- 17,00

