BIOODPAD
CO kompostovat/co patří do bioodpadu:
– odpad ze zahrady (květiny, tráva, listí, podrcené větve,
ovoce, zelenina)
– odpad z kuchyně (rostlinné zbytky jídel, zbytky ovoce
a zeleniny, skořápky vajec a ořechů, čaj a čajový výluh,
potravinami znečištěný papír)

CO do kompostu/bioodpadu nepatří:
– Prach z vysavače, smetky, rostliny napadené chorobami,
plevele s vyzrálými semeny, masné a mléčné výrobky,
kosti a exkrementy zvířat.

Třídění dává starým věcem šanci na „nový“ život.
Pro sebe. Když budete již při nákupu rozhodovat, v jakém obalu si výrobek koupíte, omezujete tím vznik
odpadů. Tříděním může být odpad recyklován (znovu
využíván), čímž chráníte přírodu, protože neplýtváte
cennými surovinami a energií. Dobrým příkladem učíte
i své děti.
Třídění má pozitivní dopad i na rozpočet obce, protože
uspořené prostředky lze investovat do jejího rozvoje.

Průvodce
světem
odpadů

A co se děje dál?
Bioodpad můžete buď kompostovat ve vlastním kompostéru, nebo ukládat do velkoobjemových kontejnerů určených
na bioodpad. Ten bude dále zpracován na kompostárně
v Horní Moštěnici a v Dřevohosticích.

PROČ kompostovat?
Chovám se ekologicky i ekonomicky.
Vracím humus do půdy.
Nevytvářím odpad na skládku.
Vyrábím si zdarma cenné přírodní hnojivo.
Snižuji produkci skleníkových plynů.

Vážení občané,
– vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg odpadů a aktivně třídilo 72 % obyvatel ČR?
– díky tomu, že se loni vytřídilo a zrecyklovalo 75 %
celkové produkce obalových materiálů, bylo zachráněno 25 km2 přírody?
– se vytřídilo více než 460 000 tun papíru a nebylo
zbytečně pokáceno 1 800 000 stromů?

JAK kompostovat
– zajistit kontakt kompostu s půdou pod ním
– nevystavovat kompost přímému slunci, větru či dešti
– smíchávat více materiálů (tráva, větvičky, zemina)
Kompost lze použít zhruba za půl roku od založení. Během zrání je vhodné jej alespoň dvakrát překopat, tím se
provzdušní a urychlí se zrání. Vyzrálý kompost (podobný
kypré zemině) vznikne zhruba za rok, ale lze ho průběžně
odebírat ze spodní části kompostérů. Zapravuje se do půdy v 1-2 cm vrstvě. Pokud
je méně zralý, používá se jako mulč, který může potlačit růst plevelů. Dozraje na
místě a na podzim se zapraví do půdy.
Kompost je vhodný pro hnojení všech
druhů vegetace.

Děkujeme,
že třídíte
a kompostujete...

o přírodu a životní prostřeí, jež je neodmyslitelnou
součástí našeho každodenního života, musíme
pečovat a chránit ji, aby zpestřovala bytí i našim
vnoučatům a dalším generacím. Třeba tím, že budeme správně a zodpovědně nakládat s odpady.
Rádi bychom Vám proto díky úspěšnému dotačnímu projektu „Mikroregion Moštěnka - nakládáme
s bioodpady a kovy“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory „Zkvalitnění
nakládání s odpady“ připomenuli, jak co nejlépe
s odpady nakládat.

PAPÍR
PLASTY
Patří sem:
– PET láhve od nápojů (prosím sešlápnout, ať netřídíte
vzduch), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén.

Nepatří sem:
– odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) či
kabely.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Třídíme společně do nádob určených pro plasty,
(popř. označených oranžovou samolepkou).

Patří sem:
– veškeré vícevrstvé obaly na bázi Tetra Pak (tzv.
„krabice“) od nápojů, mléčných výrobků, džusů
a dalších potravin – vyprázdněné a složené.

Víte, že ...
– 7 z 10 PET lahví se recykluje?
– jeden kontejner odpadních plastů uspoří až 30 litrů ropy?
– se z recyklovaných nápojových kartonů dá postavit dům?

A co se děje dál?
Až 100 % nových plastových lahví je z recyklátu. Recyklací plastů se vyrábějí vlákna pro výplň zimních bund
a spacáků, zátěžové koberce,
fólie, pytle, zahradní nábytek.
Z pěnového polystyrenu se vyrábí speciální cihly.
Nápojové kartony se buď lisují na
desky stavebních izolací (podobných sádrokartonu), nebo se z nich
recykluje vysoce kvalitní papír.

KOVY

Patří sem:

Nově se od roku 2015 třídí bioodpady a kovy.

– noviny, časopisy, kancelářský papír, letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (např. sáčky).

Kovy patří do šedých velkoobjemových uzavíratelných
kontejnerů nebo do nádob určených obcí.

Nepatří sem:

Patří sem:

– mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky, nápojové kartony.

– veškeré nepotřebné kovy (šrot) i drobný kovový odpad
– plechovky, víčka od jogurtů, zavařovací sklenice, zátky
od piva, alobal, fólie od tavených sýrů, konzervy, hřebíky

Víte, že ...
– 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva?
– papír se dá recyklovat pětkrát až sedmkrát?

A co se děje dál?
Z recyklovaného papíru se
vyrábí novinový papír, kartonové krabice, sešity, obaly na
vajíčka a toaletní papíry.

SKLO
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

Patří sem:
– skleněné láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné
střepy – tabulové sklo. Sklo není nutné rozbíjet.

Nepatří sem:

Nepatří sem:
– pokovený plast (víčka od jogurtů) a pokovený papír
(obaly od másla, masoxů, polévek v pytlíku), které po
zmačkání nedrží svůj tvar a špatně se trhají.

Víte, že ...
– tříděním kovů významně přispějete ke snížení znečištění
ovzduší?
– při recyklaci šrotu se ušetří až 75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody? A to už přeci za to stojí,
nemyslíte?
Kovy lze rozdělit na železo a hliník. Většina obalů je opatřena logem recyklačního
trojúhelníku se značkou ALU 41 (hliník),
nebo FE 40 (železo). Rozeznáte je tak, že
železo se přichytí na magnet (zátky,
konzervy, hřebíky, klíče). Hliník na
magnet nereaguje, lze ho trvale zmačkat, roztrhnout, ale při
zmačkání do kuličky
drží svůj tvar (alobal,
plechovky).

– keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, obrazovky, lahvičky od léčiv.

Víte, že ...
– až 70 % skleniček je ze starého skla?
– sklo se může recyklovat stále dokola,
aniž by ztratilo svoje vlastnosti?
– nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
láhve na nápoje a obalové sklo na potraviny?

OBJEMNÝ ODPAD (nábytek, koberce, umyvadla), NEBEZPEČNÝ ODPAD (zbytky barev, olejů, čistících prostředků, léků, chemikálií a dále baterie, zářivky, televizory,
počítače, chladničky), vysloužilé ELEKTROSPOTŘEBIČE
a pneumatiky NEDÁVEJTE PROSÍM DO POPELNIC ANI
KE KONTEJNERŮM NA TŘÍDĚNÍ! Tyto odpady můžete
odevzdat v rámci mobilního svozu odpadu ve vaší obci.  

