Netřídíš?
Zaplatíš!
Pod titulkem inspirovaným názvem
kampaně BESIPu Nemyslíš – zaplatíš!
přinášíme letos obyvatelům Velkých
Hamrů N Á P O V Ě D U , jak správně
nakládat s odpady z domácností.
V našem případě sice nejde o život, jde
„jenom“ o peníze, ale i to může být pro
mnohé z nás silná motivace.

TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!
Výše finanční odměny, kterou město za vytříděný
odpad obdrží, totiž závisí na množství odpadu, které
občané vytřídí. Čím více odpadu se vytřídí, tím méně
ho skončí v popelnici - tím nižší budou také náklady
za jeho svoz a likvidaci. V současné době se ale ve
Velkých Hamrech v porovnání s ostatními obcemi
Tanvaldska třídí málo a město tak za občany doplácí.
Nezlepší-li se náš postoj k třídění odpadu, bude
každý z nás muset v roce 2014 za svoz komunálního odpadu zaplatit podstatně víc než dosud.

◄ Výrobky z fleesu,
které vznikly díky
recyklaci PET lahví

PET

MODRÝ KONTEJNER
nebo MODRÁ POPELNICE

ŽLUTÝ KONTEJNER
nebo ŽLUTÁ POPELNICE

Obaly zpapíru jsou obvykle označeny:

Obaly jsou obvykle označeny:

ANO: noviny, časopisy, obaly, karton, katalogy,
sešity, knihy, kancelářský i skartovaný (není třeba
odstraňovat kovové spony), brožurky, knihy (bez
tvrdých desek), obálky (není třeba odstraňovat
plastová okénka). Krabice je nutné sešlápnout nebo
rozložit.
NE: papír mokrý, mastný, znečištěný potravinami,
použité pleny a papírové kapesníky, obaly od vajíček,
obvazy, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír,
nápojové kartony apod.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA PAPÍR:
●

Lidový dům
parkoviště u truhlárny
Voneš
● sídliště Velké Hamry
u domů čp. 605 a 609
● DPS čp. 629-631
● DPS čp. 675-676

Pokud odpad už doma správně roztřídíme, umožníme
tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho.vyhodíme do popelnice, veškerý odpad se zlikviduje bez
dalšího využití.

Dejme
výrobkům
druhou šanci!

PAPÍR

●
●
●
●
●
●
●

Družstvo čp. 673-674
bytové domy na Mezivodí
bytové domy kolonka Svárov
KD Bohdalovice
družstevní domy za kostelem
krám Velké Hamry II
sokolovna Velké Hamry II

ANO:
pouze prázdné PET
láhve sešlápnuté nebo
slisované. Povolené víčko
je možné nechat na láhvi –
utažená láhev nejde dobře
slisovat. Etiketu není třeba
odstraňovat.

NE: nádoby od kosmetiky, domácí chemie, olejů,
fólie, spreje ani jiné plasty. Ne ani např. PVC,
novodurové trubky, linolea, plastové okenní rámy,
parapety ani plasty z aut, elektrotechniky apod. tyto patří na sběrný dvůr. Nárazníky a jiné plastové
části z automobilů patří na sběrný dvůr za úplatu.

STANOVIŠTĚ PET KONTEJNERŮ:
● Lidový dům, parkoviště u truhlárny Voneš
● sídliště Velké Hamry u domů čp. 605 a 609
● DPS čp. 629-631, DPS čp. 675-676
● Družstvo čp. 673-674
● bytové domy Mezivodí
● bytové domy kolonka Svárov
● KD Bohdalovice
● družstevní domy za kostelem
● krám Velké Hamry II
● sokolovna Velké Hamry II

OSTATNÍ PLASTY
Z DOMÁCNOSTI

NÁPOJOVÉ KARTONY
TETRA PACK

ŽLUTÝ PYTEL

ORANŽOVÝ PYTEL

Obaly jsou obvykle označeny:

Obaly jsou obvykle označeny:

ANO: veškeré čisté kelímky od jogurtů, másel,
salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové
hračky, kbelíky, igelitové (polyethylenové) a mikrotenové obaly a ostatní PET.
Patří sem i polystyren - ten je nutné
dávat do pytlů samostatně.

ANO:
prázdné, sešlápnuté nebo rozložené a
vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusů,
vína, pitíček včetně nápojových krabic bez hliníkové
vrstvy – např. kefírů, víčka se odstraňovat nemusejí.
NE: znečištěné kartony ani žádný jiný odpad.

PYTLE DOSTANEME
ZDARMA na MěÚ

NE: PET láhve (patří do žlutých nádob), plasty se
zbytky jídel (patří do popelnice), plastové obaly se
zbytky barev, olejů, léčiv, novodur, PVC,
polystyrénové dlaždice znečištěné lepidlem, plastový
nábytek (patří na sběrný dvůr). Nárazníky a jiné
plastové části z automobilů patří na sběrný dvůr za
úplatu.

ZELENÝ KONTEJNER
A OZNAČENÉ ZELENÉ POPELNICE
Obaly jsou obvykle označeny:

ANO: veškeré obalové sklo - nezálohované láhve,
poškozené vratné láhve, sklenice, sklo tabulové.
Je dobré zbavit lahve kovových uzávěrů.
NE: drátosklo, zrcadlo,
keramika, porcelán, autosklo, plexisklo, žárovka,
televizní obrazovka,
varné sklo
a sklo znečištěné zbytky
potravin nebo chemikálií.
Skla s příměsemi (od bílého
ho rozeznáme změnou jeho barvy při pohledu
z profilu) patří na sběrný dvůr.

PYTLE
DOSTANEME
ZDARMA na MěÚ

Svoz vytříděného
odpadu
ve žlutých pytlích
poslední čtvrtek
v měsíci ze stanovišť
se separovaným
odpadem

SKLO

Svoz vytříděného odpadu
v oranžových pytlích
poslední čtvrtek v měsíci ze stanovišť
se separovaným odpadem

STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB NA SKLO:
● Lidový dům
● parkoviště u truhlárny Voneš
● sídliště Velké Hamry u domů čp. 605 a 609
● DPS čp. 675-676
● DPS čp. 629-631,
● Družstvo čp. 673-4,
● bytové domy Mezivodí
● bytové domy kolonka Svárov
● KD Bohdalovice
● družstevní domy za kostelem
● krám Velké Hamry II
● sokolovna Velké Hamry II

Nádoba JEN na BÍLÉ SKLO je u družiny ZŠ

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

TEXTIL

BIOODPAD

Novinkou ve V.Hamrech jsou kontejnery na textil.

Zhruba 20-30 % veškerého odpadu, který
v domácnostech vyprodukujeme, tvoří biologický
odpad z kuchyně. Bioodpad v popelnici znehodnotí
ostatní odpad tak, že další třídění už není možné.
Navíc bioodpad na skládkách hnije, páchne a vznikají
skleníkové i jedovaté plyny. Abychom se na tomto
negativním jevu nepodíleli, mohou někteří z nás
kuchyňský odpad recyklovat kompostováním.

ČERVENÝ nebo ŠEDÝ KONTEJNER
ANO: TV a PC monitory, malé domácí spotřebiče
jako vysavače, fritovací hrnce, fény, elektrické
kartáčky na zuby, holicí strojky, vrtačky, osobní
počítače a notebooky včetně myší a klávesnic,
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, MP3
přehrávače, pečící zařízení nebo mikrovlnné trouby
Veškeré odevzdané elektrozařízení
musí být kompletní.

Do kontejneru patří: čisté veškeré
nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, párovaná obuv
vše zabalené v zavázaných
igelitových pytlích nebo taškách.
Vhozením volně loženého textilu
dojde k jeho znehodnocení (navlhnutí, zplesnivění).
Do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan,
netextilní materiály ani silně znečištěné a mokré
textilie - tyto materiály nejsou vhodné pro další
využití a ztěžují ruční manipulaci s textilem při
dalším zpracování a patří na sběrný dvůr.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TEXTIL:
Velké Hamry ● sídliště ● parkoviště u Vonešů

STANOVIŠTĚ ČERVENÝCH
KONTEJNERŮ
● Sídliště V.Hamry ● Bohdalovice ● Hamrska

Červený kontejner má samostatný
ZÁSOBNÍK PRO ODLOŽENÍ BATERIÍ
Větší elektrospotřebiče jako jsou velké domácí
spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky,
sušičky, myčky, sporáky) patří na sběrný dvůr.

Několikrát ročně město na základě žádosti Diakonie
Broumov pomáhá se zprostředkováním sbírky
ošacení pro sociálně potřebné občany. V dohodnutém
termínu se na MěÚ přijímá letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2), domácí potřeby - nádobí bílé i
černé, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře, deky, obuv a hračky (samozřejmě vše
nepoškozené).

Kompostování je
biologická metoda
využívání
BIOODPADU,
kterou se za přístupu
vzduchu a činností
mikroorganismů
přeměňuje bioodpad
na KOMPOST
Bioodpad
hnojivem,
zahrádce.
likvidovat
drtiče.

se tak nestává zbytečným odpadem, ale
které můžeme využít doma nebo na
Biologický odpad z kuchyně je možné
přímo v domácnosti pomocí kuchyňského

Do kompostu patří: zbytky ze zeleniny a ovoce,
vaječné skořápky, čajové sáčky i s provázkem a
papírkem, kávová sedlina včetně filtrů, listí, květiny,
veškerý odpad ze zahrady (hrubý odpad je potřeba
nadrtit nebo nastříhat), kompostovatelné sáčky,
piliny, hobliny, drť z větví, dřevěný popel.
Do kompostu nepatří: živočišné zbytky – např.
kosti, maso, toxické a infekční látky, jednorázové
dětské pleny (pokud nejsou kompostovací), exotická
dřeva či odpad z mořených a natíraných prken.
V roce 2013 vydal MěÚ Velké Hamry
zpracovala Líba Novotná
Vytištěno na recyklovaném papíru

SBĚRNÝ DVŮR

SMĚSNÝ ODPAD

ve dvoře Technických služeb MěÚ V.Hamry
je místem zpětného odběru

ZBYTKOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Sběrný dvůr se nachází naproti lékárně a je určen
pro trvale hlášené občany a chalupáře. Tito občané
mohou odpad na SD odevzdat ZDARMA pokud mají
zaplacen roční poplatek za svoz komunálního odpadu
a objem odloženého odpadu není neúměrný (při
větším objemu doporučujeme, aby si občan objednal
celý kontejner pro sebe).
Provozní doba: v pracovní době technických služeb

Po – Pá 7 – 14 hodin
ANO:
● objemný odpad - např. starý nábytek, koberce,
matrace, linoleum, lyže, kočárek, umyvadlo
● nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, barvy, laky,
ředidla, kyseliny, autobaterie, baterie (lze odložit i v
průběhu roku , je odvezeno v rámci svozu nebezpečného odpadu na jaře a na podzim)
● elektrozařízení a elektroodpad
● pneumatiky - pokud se jedná o jednu až dvě
pneumatiky, lze odložit do dvora TS zdarma
NE: např. stavební suť,
střešní krytina, lepenky,
izolace, dřevo, asfaltová
směs, škvára, izolační
materiály, výkopová
zemina, biologický
odpad, autosedačky,
sudy, blatníky, nárazníky
patří na překladiště Proseč - tel. 483 318 826.
Velkoobjemového odpadu se rovněž můžeme
zbavit na jaře a na podzim v rámci městem
organizovaného svozu z k tomu určených míst.
VE SD JE TAKÉ NÁDOBA NA SBĚR

KOMPAKTNÍCH ÚSPORNÝCH ZÁŘIVEK

patří do POPELNIC, venkovních
ODPADKOVÝCH KOŠŮ,
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ
Technických služeb města
a odpadových pytlů s
logem svozové firmy
Každý nově přihlášený občan a nový majitel chalupář vyplní na MěÚ Prohlášení poplatníka a na
základě toho je mu přidělena odpadová nádoba nebo
modré odpadové pytle (za dítě formulář vyplní
rodič). Svoz těchto zavázaných pytlů přistavených
na svozovou trasu probíhá v den svozu popelnic.

Usnadnit třídění a recyklaci
nám pomohou značky ze zákona
uvedené na obalech výrobků
Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Dřevo

FOR

50

Polyethylen-

PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén

LDPE

4

HDPE

2

C/

obal je vyroben

tereftalát

Svoz popelnic a modrých odpadových
pytlů probíhá ve 3 fázích: ● v pondělí
Hamry ● úterý sídliště
● ve čtvrtek Hamrska
Svoz popelnic probíhá
v době od 00:00 do 24:00
hodin příslušného dne,
proto je nutné přistavit
NÁDOBY VČAS,
nejlépe večer před svozem!

Případnou ztrátu popelnice je nutné
nahlásit na Policii ČR, na základě
protokolu odevzdaného na MěÚ
bude přistavena nová nádoba.
Svoz provádí firma
.A.S.A. s.r.o.

(rozvětvený)
Polyetylén
(lineární)
Kombinovaný

z více materiálů

obal

a ten za lomítkem
převládá
Nápojový
karton

C/PAP

81 a 84
kombinovaný obal,
kde převládá papír

Budeme-li třídit odpad, zařadíme
se mezi ty, kteří to s planetou Zemí
myslí dobře, což může být považováno
za „žádoucí vedlejší účinek“.

