Má to smysl. Třiďte odpad.
»...je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých
krajích
realizuje
společnost
EKOKOM
a.s.
prostřednictvím svých partnerů. V Moravskoslezském
kraji je partnerem kampaně Moravskoslezský kraj a ARR
a.s.
Kampaň je součástí pilotního projektu Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních
odpadů
včetně
jejich
obalové
složky
v
Moravskoslezském kraji, který zaštítil Moravskoslezský
kraj. V Moravskoslezském kraji se uskutečnily již tři
ročníky, které si kladly za cíl informovat veřejnost o
potřebnosti a správnosti třídění. V loňském a letošním
roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl.

Rozdělení domovního odpadu
Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak
vypadá průměrně Vaše popelnice?
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2%
sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety,
kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET
lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, Al), textil atd.
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články
(baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Víte, že:
Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci
více než třetiny množství, které vyprodukujeme
v domácnostech.
Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů,
15 kg skla.
Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích
linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z
odpadů vyrábějí nové výrobky.
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí
dotřiďovacích linek v rámci celé České republiky. Celkem je
zde devět dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak
dotřiďováno pouze na jedné lince.

„Čistota“ odpadů?
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je
nezbytná jeho „čistota“. Tedy - aby se do kontejnerů na
tříděný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří.
Setkáváme se i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty nebo
pytlů /žlutá barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem však
vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z
plastů, polystyren, na druhé straně sem v žádném případě
nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek,
jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale
sledujte nálepku na Vašem kontejneru.
Do kontejnerů na papír nebo pytlů /modrá barva/ lze
vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové
obaly atd. V žádném případě do

kontejneru nebo pytlů na papír nepatří mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor!
Máte-.li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze
čiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte
obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.

Víte, co z nich?
Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme
v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány –
v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských firem a
ty z nich vyrábí nové zboží.
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie,
netkané textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do
kopírek, papírové kapesníčky, toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo.
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.

Víte, kam s nimi?
Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy
odpadů.
Plast – žlutý kontejner, žluté pytle
Sklo – zelený kontejner
Papír – modrý kontejner, modré pytle

