První výsledky systému MESOH
Milí občané,
jak jistě víte, již půl roku u nás v obci běží Motivační a evidenční systém třídění odpadů MESOH. Uběhlo sice
teprve půl roku, ale již nyní se ukazuje, že zavést tento systém byl dobrým krokem.
Do adresného pytlového sběru se během prvního půlroku zapojilo 80 % domácností, což je naprosto
fantastická bilance. Celkově se rozdalo 5811 EKO bodů a 718 poplatníků (z 834 – počet obyvatel dle ČSÚ
k 1. 1. 2017) bude mít nárok na úlevu z poplatku.
Celkem jsme společně do pytlů vytřídili: 5,5 tuny plastových obalů, 4,7 tuny papíru, což jsou krásná čísla. Díky
Vám tak tento odpad nemusel skončit na skládce, ale mohl být využit pro další zpracování a recyklaci.
Počet
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Tabulka 1: Statistika období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 adresného třídění v obci Vedrovice.

Opakování je matka moudrosti aneb proč třídit efektivně!
Z Tabulky 1 je patrné, že drtivá většina z vás, občanů, vzala systém opravdu poctivě a třídí efektivně.
Nicméně opakování je matkou moudrosti, a proto si dovolíme krátké shrnutí. Možná se budete divit, ale
pouhé sešlápnutí PET lahve či nápojového kartonu, vám dokáže nejen ušetřit místo v pytli, do kterého se díky
tomu vejde podstatně více odpadu, ale také má velký vliv na ekonomickou stránku svozu jednotlivých
pytlů. V tabulce č. 2 si můžete všimnout, že pytel s nepošlapanými PET lahvemi je při nákladech 12 Kč/pytel
a ziskem z odměny od EKO-KOMu cca 5Kč/kg plastu prodělečný a obec tak na svoz takových pytlů
doplácí. Pokud je ovšem pytel efektivně naplněný sešlápnutým odpadem, svoz se stává výhodným. Stejně
tak je to se svozem popelnic, obec zaplatí za odvoz popelnice stejně, ať už je popelnice plná, nebo
poloprázdná. Proto přistavujte ke svozu pouze plné popelnice, aby se zbytečně nesvážel vzduch.
Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk/Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Tabulka 2: Kalkulace přibližných výnosů a nákladů za třídění odpadů

Rozmezí hmotností pytlů jsou následovné:
Plast: 2,5 kg – 4,5 kg
Papír: 5 kg – 10 kg

Co udělat pro získání EKO bodů BT, BV a BS?
EKO body za třídění (BT) získáte vždy, když odevzdáte pytel s tříděným odpadem označený čárovým kódem
a splňující hmotnostní rozmezí stanovené v pravidlech k systému MESOH. Body za efektivní využívání nádob
a pytlů (BV) a Body za snižování produkce odpadů (BS) získáte tak, že vyplníte odpadový dotazník a
potvrdíte inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. Do odpadového účtu se dostanete po přihlášení
na webu www.mojeodpadky.cz. Své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO) naleznete na pravé straně archu
s čárovými kódy ve svislém textu.
Děkujeme, že s námi třídíte a přispíváte tak lepším zítřkům pro nás, ale především dalším generacím.
Kryštof Bambušek
za kolektiv MOJE ODPADKY

