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Odpadové hospodářství
Od počátku letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která obcím nařizuje oddělený
sběr biologického odpadu rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat společně s
komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický odpad odvézt buď na určené místo (u ovocného
sadu), nebo ho uložit do domácího kompostéru. Občané, kteří si požádali o kompostér, si jej mohou
vyzvednout na dvoře u obecního úřadu v těchto termínech:
neděle 22. března, 14 – 16 hodin, neděle 29. března, 14 – 16 hodin.
A jak je to s likvidací dalších druhů odpadu? Pro odkládání směsného komunálního odpadu po jeho
vytřídění slouží popelnice (na druhé straně zpravodaje naleznete informace od spol. AVE k tomuto
tématu). Tříděný komunální odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy) lze odložit do speciálních
kontejnerů na jednom ze tří míst v obci. Plasty rozhodně nepatří do kotle - jejich spalováním vznikají
zplodiny, které jsou zdraví velmi škodlivé! Nebezpečný odpad je odvážen v rámci mobilního svozu 2krát
ročně (jarní svoz proběhne 9. května). Pro baterie a drobná elektrozařízení jsou určeny mobilní boxy,
které jsou umístěny celoročně v budově obecního úřadu. Velkoobjemový odpad bude možné odložit do
kontejneru, který obec nechá přistavit 4krát ročně na náves (nejbližší svoz proběhne 9. května). Svoz
železa zajistí sportovci, kteří v předem ohlášený den objedou obec a železný odpad odvezou (odpad stačí
vyndat na chodník před dům). Stavební odpad není dle příslušných zákonných předpisů odpadem
komunálním a jeho likvidaci si musí zajistit občané na své náklady.

Aktuálně z obce
 ZMĚNA ODJEZDU AUTOBUSU: od úterý 7. dubna bude ranní školní autobus linky č. 419
odjíždět ze Sudova Hlavna o 5 minut dříve, tedy již v 7.04 hodin.
 Hlavnovští zahrádkáři pořádají v sobotu 25. dubna zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na
představení s názvem Muži v offsidu. Začátek představení je v 19 hodin, odjezd autobusem ze Sudova
Hlavna v 18 hodin. Cena vstupenky činí 230 - 250 Kč. Zájemci se můžou přihlásit na obecním úřadě.
 Dětský karneval se koná tuto sobotu 21. března od 14 hodin na sále hostince U Sedláčků.

Sbírka použitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Sudovo Hlavno vyhlašuje sbírku použitého
ošacení:
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1m2, NE odřezky a zbytky)
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené
 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 nepoškozené obuvi
 hraček (nepoškozené a kompletní)
 menší funkční spotřebiče
 knihy
Věci, které nelze převzít: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný textil.
Sbírka se uskuteční v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno, ve středu 25. března (8 - 12, 17.30 - 19.30h) a
v pátek 27. března (8 - 10h). Věci prosíme zabalit do igelitových tašek, pytlů, krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Více na www: diakoniebroumov.org

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

BIOODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ
Vážení občané,
od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům
oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze
směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné
legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:
"V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce
75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35%
hmotnostních z celkového množství vzniklého v roce 1995."
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu (svoz
klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad-Vaše nádoba
nebude vyvezena (v návaznosti na směrnici).
Důvodem proč se omezuje podíl ukládaných
biologicky rozložitelných odpadů na skládky je ten,
že rozklad těchto odpadů probíhá v anaerobních
podmínkách a tím vzniká skládkový (bio)plyn
s vysokým podílem metanu, který ke skleníkovému
efektu přispívá 21 násobně více než hlavní
skleníkový plyn oxid uhličitý, který vzniká při
rozkladu aerobním. Proto jsou níže uvedené odpady
odkloňovány ze skládek na zařízení typu řízených
kompostáren, které dokáží tyto odpady z části
přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do
půdy ve formě stabilního humusu, který je zárukou,
že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke skleníkovému efektu.
Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad patří a co tam naopak nepatří:

Co do bioodpadu patří
• odpad ze zahrad občanů, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný),
posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z
keřů a stromů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří
• obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a
jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený),
domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod.
jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady

