Třídíš? Šetříš!
Víte, že Češi patří k evropským premiantům v třídění odpadu? Dle údajů společnosti EKO-KOM jsme loni
vytřídili více než 700 tis. t využitelných odpadů. Z toho téměř 400 tis. t tvořily obalové odpady.
Přepočteno na obyvatele tedy každý z nás vytřídil za rok přes 66, 8 kilo odpadu!
V současné době patří k „třídičům“ 73 % obyvatel ČR a jejich počet postupně stále roste.
Proč je vlastně třídění odpadů tak důležité?
K dispozici máme pouze tento svět a některé přírodní zdroje nejsou obnovitelné. Řadu materiálů je však
možné recyklovat, tzn. znovu použít.
Skvělým příkladem recyklovatelného materiálu je např. sklo - lze ho používat prakticky donekonečna.
Z vytříděných plastových sáčků vzniká fleecové oblečení, z popsaného papíru obaly na vajíčka apod…
Dalším, pro mnohé možná zásadnějším, důvodem pro třídění odpadů je snížení výdajů za odstranění
směsného komunálního odpadu. Poplatky za směsný komunální odpad platí každý vlastník objektu
či podnikatel – výše poplatku se odvíjí od velikosti kontejneru a četnosti svozu.
V následujících letech, konkrétně v roce 2030 se navíc počítá s ukončením skládkování, cena za odvoz
směsného odpadu tedy dále poroste.

Každý ví, že tříděním odpadu šetříme přírodní zdroje. Co ale možná netušíte?
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Tříděný odpad musí být čistý. Kelímek od jogurtu stačí vyškrábat, ale mastné papírové obaly nebo
třeba obaly od marinovaného masa patří do směsného odpadu.
Jsou-li kontejnery plné, neodkládejte odpad vedle nich. Zakládáte tím černou skládku, za což můžete
dostat pokutu.
Obaly z více různých druhů materiálů je třeba rozebrat. Například povoskovaný kelímek od kávy patří
do směsného odpadu, ale plastové víčko lze recyklovat.
Ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajec se už také mohou dávat do kontejneru na papír.
Menší objem odpadu znamená více prostoru v kontejneru. PET lahve sešlápněte, víčka odšroubujte,
krabice rozložte.
Třiďte vše, co třídit jde. Existují i popelnice na biologicky rozložitelný odpad, kovy nebo na použitý
kuchyňský olej.
Čím více odpadu vytřídíte tím méně zaplatíte za svoz směsného odpadu.

