Jak na
odpady

Recyklace je dobrá věc, ale...
... nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Řadu věcí
si nemusíte kupovat domů, ale pouze si je podle
potřeby půjčovat (knihy, videokazety, nářadí)
nebo je sdílet s více lidmi (auto). Poškozené věci
lze často opravit.
... kromě skla, bioodpadu a některých kovů nelze
žádný materiál recyklovat stoprocentně, na stejně hodnotný výrobek (z PET lahve nevznikne nová
láhev apod.).
... některé materiály se nerecyklují vůbec a při jejich
výrobě i likvidaci vznikají nebezpečné látky např.
polyvinylchlorid (PVC) – některé podlahové krytiny, některé obaly (značené symbolem tří šipek
a číslem 3 či zkratkou PVC), plastové ubrusy
apod.
... energetické nároky na recyklaci jsou nižší než na
výrobu z primárních surovin. Přesto nejsou zanedbatelné.
... řada obalů je zcela zbytečných; na nákupy si
můžete nosit vlastní sáčky a tašky.
... dávejte přednost vratným obalům. Zálohovanou
skleněnou láhev lze naplnit až 40x (plastovou
25x). Přeprava a vymývání lahví není tak náročná
jako recyklace.
... kombinované obaly (tetrapack a jiné) se recyklují
jen obtížně.Tomuto druhu obalů je lepší se
vyhnout.
... velká část vytříděných odpadů se odváží do zahraničí a zpět se vozí výrobky (např. umělá textilní vlákna z PET lahví dovážená z Číny).
... ačkoliv je PET poměrně dobře využitelným plastem, každodenní používání balené vody je zbytečný luxus, který velmi zatěžuje životní prostředí.
Kvalitní pitná voda teče přímo z kohoutku.

v Olomouci
V Olomouci fungují dva sběrné dvory pro občany,
a to v Hodolanech (ul. Chelčického; tel.: 603 192
578) a v Neředíně (za krematoriem; tel.: 603 192
579). V provozu jsou od úterý do soboty; od 9:00
do 17:00. Občané Olomouce zde mohou odložit
zdarma nebezpečný odpad a elektrozařízení.
Sběrný dvůr pro podnikatele najdete ve Chválkovicích (ul. U Panelárny; tel.: 585 700 027); v provozu je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.
Další informace o třídění odpadu v Olomouci a sběrových sobotách můžete získat na webových stránkách města Olomouce (www.olomouc.eu); odbor
životního prostředí.
Pokud potřebuje kontejner na tříděný odpad vyvézt,
volejte dispečink Technických služeb města Olomouce: 585 700 047 nebo 605 201 686.
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Vytištěno na recyklovaném papíře

Každý rok každý z nás vyprodukuje
téměř 300 kg komunálního odpadu.
Jen 20% z něj se vytřídí, zbytek
skončí ve spalovnách a skládkách.
Skládky mění tvář krajiny a spalovny
zamořují vzduch.
Řešení máme každý ve svých rukou
– a odpadkových koších.

Hnutí DUHA
místní skupina Olomouc

Jak na třídění odpadů
v Olomouci?
Svážení tříděného i směsného komunálního odpadu od občanů zajišťují Technické služby města
Olomouce.
Ve městě je celkem 543 stanovišť, kde jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad. Ke konci
roku 2007 bylo ve městě pravidelně sváženo
569 kontejnerů na plast, 541 na papír, 513
s nápojovými kartony a 545 se sklem (z toho 80
na sklo čiré).
Než obaly odhodíte do kontejneru, zbavte je zbytků jídel a nápojů; stačí opláchnout ve vodě po
nádobí. Duté obaly (lahve, nápojové kartony)
sešlápněte.
Svoz a likvidace odpadů je komplikovaná a drahá
záležitost. Náklady jsou hrazeny z poplatků občanů, prodeje vytříděných surovin příspěvků města
a příspěvků výrobců obalů.
Dbejte na pečlivé vytřídění odpadků, které vhazujete do kontejnerů; pokud je obsah kontejneru na
tříděný odpad příliš znečištěn, skončí na skládce.

Následující rady se týkají města Olomouce, v jiných obcích a městech se může
systém třídění lišit.

• Papír
z modrých kontejnerů putuje přímo do papíren,
které jej zpracovávají znovu na papír. Tento cyklus
může papírovina absolvovat cca 6 krát. Pokud papír
roztřídíte doma na jednotlivé druhy a odnesete do
sběrny, bude lépe využitelný.
Lepenka, novinový a křídový papír, staré knihy
(bez tvrdých desek) atd.
Tetrapack, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, propisovací
a pauzovací papír, použité plenky a hygienické
potřeby, kombinované obaly značené zkratkou
C/PAP.

• Sklo
roztříděné na barevné (zelené kontejnery) a čiré
(bílé kontejnery) vykupují sklárny (např. Moravia
Glass Kyjov). Střepy se zbavují nečistot a mísí se
sklářským pískem. Moderní technologie mohou pro
výrobu nového skla použít až 100 % střepů, v ČR
cca 80 %. Větší zájem je o sklo čiré, kde ve výchozí
surovině nejsou barevné příměsi, a proto je třeba
bílé sklo třídit zvlášť pečlivě.
Sklenice a lahve bez víček (kroužek kolem
hrdla nevadí), tabulové sklo, střepy.
Porcelán, plexisklo, drátěné sklo, autosklo,
varné sklo, zrcadla, žárovky, monitory.

• Plasty,
které odložíte do žlutých kontejnerů, se na dotřiďovací
lince ve Chválkovicích rozdělují podle druhů. Největší zájem
je o PET lahve, z nichž se vyrábějí umělá vlákna – náplně do
spacáků, bund apod. (v ČR firma
Silon, a.s., Planá nad Lužnicí; největší část však
putuje do zahraničí, a to převážně do Číny).
Z ostatních druhů se vyrábí plastové výlisky, např.
protihlukové stěny, vegetační tvárnice, lavičky aj.
(Mosev plast, a.s. Nová Hradečná).
Sáčky, fólie, plastové kelímky a lahve od
potravin i kosmetiky atd. V malém množství
i pěnový polystyren (jinak patří do sběrného
dvora).
PVC (novodurové trubky, lino aj.), obaly od olejů (jedlých i minerálních), nebezpečných látek
a léků, molitan, kombinované obaly (značené
symbolem tří šipek a kódem C/PAP; C/ALU).

Sešlápnuté nápojové kartony včetně uzávěrů.
Jiný odpad.

• Železo, hliník a další kovy
nemají vyčleněné zvláštní kontejnery. Hliníkové
a železné plechovky můžete odevzdat ve sběrnách
druhotných surovin. Drobný hliníkový odpad (víčka
od jogurtů, alobal atd.) můžete donést do Ekoporadny Hnutí DUHA Olomouc nebo sběren Hopr (ul.
Libušina a Tomkova). Hliníkové obaly zpracovává
firma Metal Recycling z Rýmařova na ingoty do tavicích pecí. Výroba i recyklace hliníku je velmi energeticky náročná; je proto lepší se těmto obalům vyhýbat. Hliník od železa poznáte pomocí magnetu.

• Bioodpad
čili zbytky z kuchyně, listí, ořezané větve, trávu aj.
nelze zatím v Olomouci třídit do kontejnerů. Bioodpad můžete odevzdávat ve sběrných dvorech či
sběrových sobotách. Odtud pak putuje na kompostárnu v Kralicích na Hané. Z organických zbytků
si snadno připravíte kompost, ať už na zahradě
nebo v domácím kompostéru.
Bližší informace získáte
v ekoporadně Hnutí DUHA
Olomouc nebo na
www.ekodomov.cz.

• Nebezpečný odpad,
jakým jsou obaly od nebezpečných látek, (auto)baterie, zbytky chemikálií, staré zářivky aj., nepatří do
popelnice. Odevzdávejte je do sběrného dvora nebo
během pravidelných sběrových sobot na vyhrazená
místa.

• Nápojové kartony
včetně uzávěrů patří do červených kontejnerů. Odvážejí se do Žimrovic u Opavy, kde z nich firma Kappa
Morava Paper odděluje papírová vlákna,
z kterých opět vznikne papír. Plastová a hliníková složka
se spaluje; v ČR také funguje linka na zpracování
nápojových kartonů na stavební desky.

• Elektrospotřebiče,
které dosloužily a nelze je opravit, odevzdávejte
k likvidaci ve sběrných dvorech nebo – jsou-li kompletní – při nákupu spotřebičů nových (výměna kus
za kus stejného typu). V některých prodejnách
můžete rovněž odevzdat staré baterie.

