Třídění odpadů má smysl
V letošním roce mohla obec Albrechtice díky
společnosti EKO-KOM, a. s. nově rozmístit
celkem 12 separačních nádob, z toho 6 nádob na
plast a 6 na papír. Nádoby, které mají podpořit
třídění odpadů v obci, byly umístěny na stanoviště,
kde tyto chyběly a rovněž jsme vytipovali několik
úplně nových míst. Snahou a cílem obce je zvýšit
počet třídících nádob a přímo úměrně tomu
snižovat množství odpadu ukládaného do nádob na
směsný komunální odpad. V roce 2013 vytřídili
občané Albrechtic 11,23 tun plastů, 22,36 tun
papíru, 17,50 tun skla a celkově vyprodukovali 884,35 tun směsného komunálního
odpadu.
Počet občanů třídící odpad stále přibývá a tak, abychom je i další občany podpořili v jejich
snažení, plánuje obec v nadcházejícím roce 2015 umístit v obci další nádoby na separaci
odpadu a taktéž zakoupit „tašky na třídění odpadu“, které budou poskytovány občanům
bydlícím v bytových domech.

Víte, kam s odpadem? Odkládáte jednotlivé druhy správně do příslušných odpadových
nádob?
Pro snadnější orientaci připomínáme, že:
Do modrého kontejneru nebo modrého pytle můžete vhodit: noviny, časopisy,
kancelářský papír, obálky, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton,
papírové obaly např. od mouky, cukru, soli, vajíček apod.
Do žlutého kontejneru nebo žlutého pytle můžete vhodit: sešlápnuté PET láhve,
obalové fólie od potravin, plastové tašky, výrobky a obaly z plastů (plastové láhve
a kanystry od autochemie, nápojů, šamponů, tekutých mýdel, kosmetiky, čistících,
pracích prostředků a avivážních přípravků), kartáčky na zuby, tuby od zubních past,
plastové kelímky od jogurtů, vaničky od pokrmových tuků, plastové obaly a víčka
od kakaa a kávy, obaly od CD, DVD, nápojové kartony apod.
Do zeleného kontejneru na sklo můžete vhodit: bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací sklenice, skleněné střepy – tabulové sklo apod.

Do speciálního kontejneru Adra patří: veškeré oděvy, hračky, bytový textil,
obuv, knihy.

Ostatní druhy odpadů, jako např. objemný odpad, stavební suť, bioodpad, nebezpečný odpad,
vyřazené elektrozařízení, vysloužilé osvětlovací zařízení, můžete zdarma odevzdat ve

Sběrném dvoře v Albrechticích, a to od pondělí do pátku od 9 do 17 hod. a v sobotu a neděli
od 9 do 16 hod.
Je na každém z nás, aby si uvědomil, že tříděním odpadu zajišťuje našim dětem čistější
a zdravější životní prostředí. Pokud nezačneme brzy, budou se skládky stále rozšiřovat,
stejně jako počet spaloven odpadu. Vyzývám Vás všechny, neničme si naši přírodu
a umožněme sobě i ostatním žít v lepším světě. Možná jednou přijdeme na to, jak se
odpadu zbavit úplně a šetrně k životnímu prostředí, ale do té doby bude stačit jej
alespoň třídit.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

DOOPRAVDY VÍTE, KAM PUTUJE ODPAD Z BAREVNÝCH
KONTEJNERŮ?
Každý druh tříděného odpadu míří nejprve na dotřiďovací linku, kde se dále třídí podle
způsobu jeho dalšího zpracování.
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných
PET lahví se může vyrobit jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset.
Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně
do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí např.
plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a dálnic,
přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské
klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého
se dá vyrobit dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi.
Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit například nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol
a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do
speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně.
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být
použitý až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí
do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Mimo nového papíru se z něj
vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.
Možností využití vytříděných odpadů je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich
domácností dále recyklovat a využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění
slouží známé žluté, modré, zelené kontejnery, které jsou navíc označené nálepkami podle
toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl!
EKO-KOM, a.s.
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