V třídění odpadů je naše obec stále lepší …
Při každodenní činnosti produkujeme v našich
domácnostech a zaměstnáních různé druhy odpadů, které
bez řádného třídění skončí na skládce směsného odpadu,
bez dalšího využití. Většinu odpadů však lze snadno
třídit, jsou to především plasty, papír a sklo. Z takto
separovaného odpadu, můžou být recyklací vyrobeny
předměty každodenní potřeby, jako jsou např. toaletní
papíry, propisky či skleněné nádoby.
Proč třídit odpad? Co kam patří? Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace
odpadu? A opravdu má smysl třídit dopad?
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v Odpadových novinách pro Moravskoslezský
kraj, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.
V roce 2016 díky Vám, občanům obce, a Vašemu třídění došlo k nárůstu sběru
separovaných odpadů na 101,98 tun, což představuje navýšení třídění odpadů v obci o
27,70 tun oproti roku 2015. Celkové navýšení v porovnání roku 2015 a roku 2016 činí 37,3
%. V roce 2016 jste vytřídili 37,09 tun papíru, 26,77 tun plastu, 38,12 tun skla a celkově
vyprodukovali 793,54 tun směsného komunálního odpadu, což však bohužel představuje
navýšení množství tohoto odpadu o 12,3 tun v porovnání s rokem 2015.
Zdánlivě nepotřebným odpadům jste tak díky třídění dali druhou šanci. V barevných
kontejnerech a pytlích, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu
nekončí, ale naopak začíná.
Sada barevných tašek na třídění odpadů pro domácnosti zdarma
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě
jeho vzniku, a to ve vašich domácnostech. Abychom Vám
toto třídění co nejvíce usnadnili, zajistili jsme pro naše
občany bydlící v rodinných domech 200 ks sad, které
obsahují 3 polypropylenové barevně odlišené tašky na
třídění odpadu. Jednotlivé tašky jsou opatřeny uchy pro
pohodlný přenos, suchými zipy, kterými je lze spojit
dohromady a jsou omyvatelné. Sada tašek je určena pro
opakované použití. Jednu sadu tří tašek si může občan
Albrechtic bydlící v rodinném domě vyzvednout na obecním úřadě.
Kam s použitými pneumatikami?
V roce 2016 byl založen kolektivní systém zpětného odběru pneumatik, který provozuje
nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Po celé ČR existují místa
zpětného odběru pneumatik, kde můžete odložit použité pneumatiky:



bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb,
zcela zdarma,



bez ohledu na značku, velikost a počet (ten ale musí odpovídat množství
obvyklému užívání automobilu).

Odevzdáním pneumatik na místech zpětného odběru zajistíte jejich ekologické zlikvidování a
recyklování pro další využití.
Seznam sběrných míst je možno nalézt na stránkách:
www.mzp.cz/cz/odber_pneu, www.eltma.cz nebo www.obecalbrechtice.cz
D Ě K U J E M E občanům, že tříděním odpadů a odevzdáním použitých pneumatik
chráníte životní prostředí a čistotu našeho okolí.
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