První výsledky systému MESOH
Milí občané,
jak jistě víte, již více než půl roku u nás v městysi běží Motivační a evidenční systém třídění odpadů MESOH.
Uběhlo sice teprve lehce přes půl roku, ale již nyní se ukazuje, že zavést tento systém byl dobrým krokem.
Do adresného pytlového sběru se během prvního půlroku zapojilo 69 % domácností, což je slušná
bilance. Jsme rádi, za každého zapojeného člověka.
Celkem jsme společně vytřídili: 1874 pytlů s plastovými obaly a 716 pytlů/balíků s papírem. Díky Vám
tak tento odpad nemusel skončit na skládce, ale mohl být využit pro další zpracování a recyklaci. Celkově
bylo rozdáno 8858 EKO bodů. Celkem 858 poplatníků (z 1117 - poč. trvale hlášených občanů k 1. 1. 2017)
bude na konci MESOH roku mít nárok na slevu z poplatku.
Tabulka 1: Statistika období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 adresného třídění v městysi Ostrov u Macochy.

Komodita
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Papír

716

3255

5134

58

Plast

1874

1990

4811

142

Celková statistika tříděných a netříděných odpadů
Když porovnáme míru třídění v 1. čtvrtletí roku 2017 a roku 2018, tak zjistíme, že po zavedení systému
MESOH stouplo množství vytříděných plastů o 142 %, vytříděného papíru o 58 % a skla o 21 %. Což jsou na
první čtvrtletí chodu systému velice pěkné hodnoty! S tím je samozřejmě spojený i nárůst odměn od
autorizované obalové společnosti EKO-KOM a pokles produkce směsného odpadu, jehož produkce klesla o
30 %. Zde je tedy vidět, že systém má očekávaný efekt a do budoucna věříme, že pokud se zapojí i další
občané, bude efekt systému ještě lepší.

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 dle pravidel k systému MESOH (naleznete ve svém odpadovém účtu v sekci „Články, dokumenty“).
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.

Co udělat v případě chybějícího záznamu v evidenci?
Čas od času se může stát, že vám nebude načtený pytel s tříděným odpadem, nebo naopak
budete mít načtenou popelnici, kterou jste například zapomněli schovat před svozem. V tomto případě
nám dejte vědět buď na níže uvedený e-mail, případně na webu www.mojeodpadky.cz na on-line
podporu, kde se vám dostane ve všední dny mezi 7:00 – 15:30 okamžité odpovědi na vaše dotazy.
Děkujeme, že s námi třídíte a přispíváte tak lepším zítřkům pro nás, ale především dalším generacím.
Kryštof Bambušek
za kolektiv MOJE ODPADKY
kolektiv@mojeodpadky.cz

