Rok: 2021
Číslo: 12
Měsíc: prosinec
Ročník: XXVIII.

Vážení spoluobčané,
jménem obecního zastupitelstva Vám přeji
hezké vánoční svátky a do nového roku
2022 dobré zdraví, optimistickou mysl a
víru v lepší příští.
Pavel Vařečka, starosta
Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí,
zdraví a pohody přeje
Tj Sokol Vračovice - Orlov
Tříkrálová sbírka.
V první polovině ledna 2022 proběhne 22. ročník
tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR.
Její výtěžek je určen především na podporu
sociálních služeb v našem regionu (Oblastní
charita Ústí nad Orlicí). Pokud to situace dovolí,
jak všichni pevně věří, bude možné přispět
koledníkům obcházejícím dům od domu.
K darování půjde dále využít statických pokladniček, online pokladničky,
jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS (tzv. DMS) nebo příspěvku přímo
na bankovní
účet
sbírky.
Podrobnosti
jsou
už
zveřejněny
na: https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/.

DŮLEŽITÉ – Jak na odpad v příštím období.
V pátek 10. prosince 2021 se uskutečnila schůzka zastupitelů s občany. Pan starosta
seznámil přítomné se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, který platí už od letošního
roku. Ten mimo jiné výrazně omezuje produkci odpadů občany.
Podle tabulky uvedené v zákoně má postupně docházet ke snižování celkového
množství odpadu z letošních 200 kg na obyvatele a rok až na 120 kg v roce 2029. Z toho
by měl vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, textil, bioodpad ad.) tvořit alespoň
55 % do roku 2025, 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035.
Odpadový zákon zavedl i rostoucí ceny za ukládání odpadů na skládkách. Pokud výše
uvedený roční limit na osobu dodržíme, bude obec platit 500,- Kč/tunu do r. 2025,
potom cena dále roste až na 800,- Kč/tunu od r. 2030. Pokud limity překročíme, stojí to
obec mnohonásobně více (např. v r. 2025 1500,-Kč/tunu, od r. 2029 až 1850,- Kč/tunu).
Letos jsme již v září překročili stanovené množství a bude nám tedy účtován poplatek
vyšší (800,- Kč/tunu). Pro rok 2022 je stanoven limit na 190 kg/osobu, pokud vytvoříme
odpadu více, zaplatíme za 1 tunu 900,- Kč (namísto 500,- Kč).
V příštím období se musíme nad produkcí odpadů více zamyslet, lépe třídit a snížit
množství zejména směsného komunálního odpadu. Do klasické popelnice toho dnes již
příliš nepatří, většina odpadů má mířit do barevných kontejnerů a sběrných dvorů,
výjimkou jsou věci jako např. popel z uhlí (popel ze dřeva můžete dát do kompostéru),
použité hygienické pomůcky, silně mastné a znečištěné obaly, sáčky z vysavačů apod.
Z diskuze na besedě vyplynul návrh, aby obec občanům zajistila pytle na papír a plasty,
tak by bylo možné zrušit kontejnery na tento tříděný odpad. Termín svozu by zůstal
stejný – 1x za měsíc, jen by probíhal dům od domu. Mluvilo se i o termínech svozu
směsného odpadu (popelnice). Padl návrh, aby popeláři jezdili i v zimě 1x za 14 dní.
Termín zavedení obou novinek se musí projednat s firmou Ekola České Libchavy.
V roce 2020 představovaly náklady obce na odvoz a likvidaci odpadu po rozpočítání
848,- Kč na osobu/rok. Pro obyvatele se cena 500,- Kč/rok neměnila skoro deset let.
Obec tedy ze svého rozpočtu hodně doplácí. Proto zastupitelstvo rozhodlo poplatek
na rok 2022 upravit na 700,- Kč. V příštím zpravodaji Vás budeme informovat
o podrobnostech k úhradě poplatků, o dalších případných změnách i o tom, jak jsme
s odpadem nakládali v roce 2021.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
24. prosince – 21. ledna – 18. února – 18. března.
Vytříděný papír – svozový den středa: 5. ledna – 2. února – 2. března – 30. března.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady, naleznete na:
https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ekola-ceske-libchavy-sr-o/harmonogram-svozu-odpadu/.

Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

