Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám všem popřála jménem celého zastupitelstva obce spokojený a
ve zdraví prožitý letošní rok. Naše naděje je v úsměvu, optimismu a v lásce k ostatním.
Dejme tedy šanci budoucnosti a těšme se společně na nové výzvy, prožitky a úspěchy.
V posledním zpravodaji jsem psala o stavebních úpravách dvora u obecního úřadu,
kde je uložen použitý stavební materiál (obrubníky, betonové chodníkové dlaždice,
pletivo) Tento materiál Vám nabízíme ZDARMA. V případě zájmu kontaktujte
zaměstnance úřadu nebo p. Libora Plecháče.
Rekonstrukce obecního úřadu pokračuje a pro Vaše pohodlí a bezpečnost jsme se
rozhodli tento rok vybírat poplatky za komunální odpad a psy v jiných prostorách.
Poplatky se budou vybírat od 1. do 28.2.2021
Vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňujeme platbu na bankovní účet
č.9128481 /0100, variabilní symbol je číslo popisné domu, do poznámky uveďte místo
pobytu, tedy Hříškov, Hvížďalka, Bedřichovice.
Hotovostní platby budou ve Hříškově vybírány ve dnech:
1.2. od 8:30 do 10:30 hod
3.2. od 14:00 do 16:00 hod
15.2. od 8:30 do 10:30 hod
17.2. od 14:00 do 15:00 hod
v budově bývalé školy na sále, Hříškov čp.160
Hotovostní platby budou v Bedřichovicích vybírány ve dnech:
16.2. od 9:00 do 10:00 hod
22.2. od 15:00 do 16:00 hod
ve volební místnosti Bedřichovice čp. 8
A kolik letos zaplatíte?
Poplatek za občana 50,-Kč/osobu a rok
Malá 60l popelnice 600,-Kč /rok
Velká 120l popelnice 1200,-Kč/rok
Pes 60,-Kč/rok
(např. čtyřčlenná rodina 200,- + jeden pes 60,- + malá popelnice 600,- celkem 860Kč).
Ještě bych Vám ráda připomněla možnost vyměnit velkou popelnici za malou a pomoci
tak nejen ekonomice, ale zejména přírodě a životnímu prostředí ve kterém žijeme.
Aktivně používejte kompostéry a nádoby na bioodpad, nádoby na rostlinné oleje, textil
i malé elektrospotřebiče a žárovky. Všechny jsou Vám k dispozici na sběrných místech
v obci a pytle s vytříděnými surovinami i nadále odvážíme od domů každé pondělí
ráno. Větší spotřebiče, které již dosloužily, můžete odvézt na sběrné místo u obecního
úřadu, nebo Vám je po domluvě se zaměstnanci úřadu odvezeme od domu.
Neodvážejte žádný odpad na „váhu“, ani do lesa či do cesty.
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Další řádky jsou věnovány likvidaci žárovek a zářivek. V naší obci tento odpad
smluvně likviduje firma Ekolamp. Jedná se o společnost, která bezplatně odváží z naší
obce nejen žárovky a zářivky, ale i malé a větší elektrospotřebiče, jako jsou pračky,
myčky a ledničky. Firma Ekolamp je kolektivní systém financovaný z recyklačních
poplatků za nově zakoupené zboží a z peněz za vytříděné suroviny.
Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale
klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních
letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních světelných
zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu
využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či
LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném místě Hříškov čp.50. Obsluha sběrného místa ho od Vás zdarma
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný
odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady
na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či
jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně
životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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