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Shrnutí:

Projekt řeší minimalizaci biosložky v komunálním odpadu. 

Protože se obec nachází ve venkovském prostoru a je zda převaha rodinných domů se 

zahradou, přijde mi hřích odstraňovat bioodpad vyhozením do kontejneru na směsný odpad. 

Projekt je sice malého rozsahu, ale já osobně si za cíl nekladu vzdušné zámky, ale reálné 

výsledky.

Pomocí letákové osvětové kampaně a za podpory obce Nalžovice chci lidem přiblížit 

problematiku bioodpadů a veškerých odpadů vůbec. 

Obecní úřad zakoupením vermikompostéru půjde příkladem pro občany, kteří by sice 

separovali bioodpad, ale nechtějí si „hyzdit“ zahrádky kompostem. Vermikompostér na 

stránkách www.ekodomov.cz nyní stojí i s násadou žížal 3 500 Kč s DPH. K této položce se 

ještě musí připočítat výdaj za pohonné hmoty při dovozu, protože osídlený kompostér nelze 

posílat poštou. 

Cílem projektu je podpořit domácí kompostování v obci a zvýšit povědomí obyvatel o 

využívání bioodpadů a odpadů vůbec.

Identifikace problému:

Nalžovice se nacházejí ve Středočeském kraji severozápadně od Sedlčan. 

V Nalžovicích je ze 125 obydlených domů 118 rodinných a 5 bytových domů. Přibližně 

dalších 30 objektů je rekračního charakteru. V Nalžovicích je celkem 545 trvale hlášených 

obyvatel. V létě zde však pobývá 3 - 4 x více lidí a to především v rekreačních zařízeních na 

Oboze a v Častoboři. 

http://www.ekodomov.cz/
mailto:a.tvrdikova@seznam.cz


 Výdaje na odpady v roce 2007 činili 13.000 Kč za nebezpečný odpad, 190.000 Kč za 

komunální odpad a 70.000 Kč za odvoz plastů a skla. Paní starostka zvažuje zavedení ročních 

poplatků obyvatelům na hlavu. Toto řešení však zvyšuje výdaje rodin a povedlo by, dle mého 

názoru k demotivaci občanů odpad třídit. Spíše bych být starostkou pomýšlela na realizaci 

podobného projektu jako je v Obci Měchenice. 

Svoz veškerého odpadu zajišťují Sedlčanské technické služby s.r.o.. Během krátkého 

času jsem se nestihla seznámit se smlouvou, kterou má obec s tímto podnikem, ale věřím, že i 

zde by se dalo mnoho položek redukovat.

Analytická část:

Velkou příležitost vidím v zapojení místní MŠ a ZŠ do osvěty v třídění odpadů. 

Například mě napadá, že by se děti v rámci pracovní činnosti mohly podívat na obecní úřad 

na vermikompostér a dostat přitom od informovaného zaměstnance přednášku o významu 

žížal. Další aktivitou, která by se dala pro osvětu dětí využít je speciální Den Země, který by 

se tématicky zaměřil právě na bioodpad. Nedílnou součástí aktivit obce je i každoroční 

pořádání pohádkového lesa, kde by se vedle Popelky, černokněžníka, strašidel a dalších 

postaviček mohla objevit i žížalka na kompostu.

Jako osobní prioritu v projektu považuji kromě minimalizace odpadů vožených na 

skládky, také to že lidé o problému odpadů budou vědět víc a budou o něm přinejmenším 

mluvit. Věřím, že časem i pomocí takovýchto projektů se třídění odpadů stane stejně rutinní a 

samozřejmou činností jako třeba čištění zubů. 

Také podle ohlasů na kampaň se může obec dále orientovat v hledání strategického 

plánu.

Orientační vyčíslení nákladů:

Cena vermikompostéru je 3 500 Kč, ještě plus výdaje za pohonné hmoty. Takže cena 

maximálně do 5000 Kč. 

Za textové a grafické zpracování počítat minimální výdaje za dobrovolníka.

Tisk letáků do schránek, náklad 130 kusů, za jeden kus 6,50 Kč, tzn. 850 Kč. 

Tisk větších reklamních plakátů 20 kusů, celkem asi 600 Kč.

Distribuce letáků pomocí dobrovolníků na jízdním kole 0 Kč. 

Celkové výdaje by měli přijít do 9 000 Kč. 



Aktivity:
V první fázi pořídit na obecní úřad vermikompostér. Zároveň vytvořit stručný, ale 

zajímavý obsah letáku, kde by se zahrnulo kolik odpadů občané vyprodukují za určitou dobu, 

jak se nakládá s odpady, jak správně třídit, upozornit na degradaci půd a hlavně se zaměřit na 

bioodpady. Vymyslet formu letáku a jeho grafické zpracování. Zde by se dalo využít i MŠ a 

ZŠ při vymýšlení grafické části letáku v hodinách výtvarné výchovy.

Druhá fáze zahrnuje vyhodnocení funkčnosti vermkompostéru, tak aby obecní úřad 

mohl občanům předložit zkušenosti při používání. Součást letáku, by byla vlastně i jakási 

reklama na vermikompostér( pokud by se osvědčil). Obec by byla „pokusným králíkem“ a 

zároveň místem, kam by si lidé chodili pro inspiraci a rady.  

V třetí fázi tisk, koordinaci tvorby a distribuci letáků do schránek a na strategická 

místa (hospoda, škola, restaurace, hřbitov).

Časový harmonogram:
1. fáze…….2 měsíce

2. fáze…….1 měsíc

3. fáze……..1 měsíc

Rizika:
Vzhledem k malému rozsahu projektu se neobávám větších komplikací ani rizik. 

Největší hrozbou je asi strhání plakátů vandaly.


