Máte zájem o kompostér?
Obec Jetřichov ve spolupráci s DSO Broumovsko uspěla se žádostí o dotaci z
Operačního programu Životní prostřední na projekt „Kompostéry pro občany DSO
Broumovsko II“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 70 domovních kompostérů o
objemu 1050 litrů.
Každý, kdo má zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru (po 5. letech přechází
zapůjčený kompostér do Vašeho vlastnictví), musí nejprve vyplnit žádost. Žádost Vám
byla doručena spolu s tímto letákem, případně je ke stažení na stránkách obce
Jetřichov www.jetrichov.cz. Žádosti budou očíslovány a přijímány do vyčerpání počtu kompostérů. Vyplněné
žádosti vhazujte do poštovní schránky umístěné u vchodu obecního úřadu.
Žadatel o bezplatné zapůjčení kompostéru musí splňovat tyto podmínky:




Je občanem obce Jetřichov (trvalý pobyt na území obce Jetřichov)
Není dlužníkem obce Jetřichov
Vlastní či užívá (jako nájemce apod.) na území obce Jetřichov dům se zahradou (zahrádkou) či
samostatnou zahradu (zahrádku)

Tyto skutečnosti zájemce prokáže čestným prohlášením ve své žádosti.
Žadatel je dále srozuměn s tím, že:






Kompostéry budou rozvážet pracovníci obce
Kompostér bude zapůjčen na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce, kterou je nutné podepsat při
převzetí kompostéru
Zapůjčený kompostér žadatel umístí po dobu uvedenou ve smlouvě o výpůjčce na zahradě v katastru
obce Jetřichov (5 let)
Žádosti bude obec akceptovat do vyčerpání zásob kompostérů
O termínu rozvozu kompostérů Vás budeme informovat

Co všechno MŮŽEME kompostovat:








trávu, listí, rostlinné zbytky se zeminou
ovocné a zeleninové odpady
kávové a čajové zbytky
novinový papír, lepenku, papírové ručníky
větve, piliny, hobliny, kůru
trus drobných hospodářských zvířat
popel ze dřeva, skořápky z ořechů

Co NENÍ VHODNÉ ke kompostování:









maso a živočišné tuky, kosti, mléčné výrobky
pálené vápno, sklo, porcelán, kovy, plasty
saponáty
překližka, napouštěné či natírané dřevo
křídový nebo voskový papír, časopisy
zbytky rostlin zasažené plísní, semena úporných plevelů, oddenkový plevel
chemicky ošetřené materiály, slupky z tropického ovoce (bývají chemicky ošetřeny)
pecky, popel z uhlí a cigaret

