TZ k infostanu „motivační systém pro třídění odpadu“ v Telči

Jak platit méně za odpad poradí v Telči pirátskozelený infostan 13. září
Telč – v sobotu 13. září v Telči se občané v infostanu dozví, jak funguje motivační systém pro
třídění odpadu, seznámí se s příklady z obcí, kde již úspěšně funguje a jak moc mohou
nejlepší třídiči ušetřit z paušálního poplatku za odpad. Koná se od 9 do 12 hodin v rámci
Bleších trhů v Telči na bývalém autobusovém nádraží (vedle klubu Zastávka).
Při současné „platbě za odpad na hlavu“ platí v Telči stejně ten, kdo poctivě třídí i ten, kdo vše sype
do jedné popelnice. Za lepší systém je považován ten, kdy občan platí jen za množství odpadu,
které skutečně vyprodukuje. Vhodný motivační systém tak sníží i náklady městu, což již dobře
funguje v řadě obcí. Můžeme snížit frekvenci vývozu popelnic, odpad se dá vážit, evidovat,
můžeme třídit pytlovým sběrem apod., aby bylo jasné, kolik má kdo platit.
V infostanu bude představen motivační systém pro třídění odpadů tak, jak funguje jinde v ČR, ale i
v regionu, např. v Lukách nad Jihlavou, Vyskytné, či Krahulčí. Bude možné se také zeptat jak
správně třídit jednotlivé druhy odpadů nebo na možnosti podpory opětovného využití. Pro děti jsou
připraveny zábavné aktivity zaměřené na třídění odpadů, např. pexeso, třídící karty nebo třídění
skutečného odpadu.
Bleší trhy se konají v Telči již popáté a jsou jedním z elegantních způsobů jak zbytečně nevytvářet
odpad z věcí, které ještě mohou posloužit. Tradiční bleší trhy najdete v řadě měst v zahraničí, ale
dnes už i v ČR. Vstup i prodejní místo jsou zdarma. Objevíte zde skutečné „poklady“ a ráj pro
sběratele, ale i věci užitečné.
Iniciátoři akce by chtěli, aby byl společně s občany vybrán a postupně v Telči zaveden vhodný
motivační systém, který sníží celkové množství směsného odpadu a tím i náklady městu. Ten kdo
třídí, produkuje méně směsného odpadu, a proto si slevu z paušálního poplatku zaslouží.
Akci pořádá „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“, nové sdružení nezávislých kandidátů, členů a
příznivců České pirátské strany a Strany zelených, které bude letos poprvé kandidovat v říjnových
volbách do zastupitelstva města Telče. Kromě motivačního systému pro třídění odpadu patří k
hlavním bodům programu např. svobodný přístup k informacím, možnost zapojit občany do debaty
o velkých investicích již ve fázi záměru a také aby se město nezaměřovalo jen na turisty, ale
podporovalo více místní kulturní a společenské aktivity a spolky.
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