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Dejte si dárek, začněte třídit o Vánocích
Vánoční svátky se přibližují mílovými kroky, v kuchyni voní cukroví a obchodníci se radují ze zvýšených tržeb. Už
jen několik málo dní a pod rozzářeným stromečkem se objeví plno dárků – užitečných i těch „jenom“ pro radost.
Vánoce jsou nejen časem domácí pohody, dárků a televizních pohádek, ale také obdobím plným odpadů. Jejich
množství v domácnostech se těsně před koncem roku zvyšuje řádově o desítky procent. Po vánočních svátcích
jsou odpadky nejen v přeplněných popelnicích, ale často se povalují i kolem nich.
Co s tím? Ti z Vás, kteří odpad třídí, odpověď znají. Nevyhazovat do popelnice nic, co se dá vytřídit a tím pádem i
recyklovat. Ti ostatní si mohou nadělit pod stromeček dárek navíc – méně skládek a čistší životní prostředí.
V okamžiku, kdy rozbalíte dárek, se z obalu stává odpad. Všechny papírové obaly (pokud je nechcete sami znovu
použít) by měly skončit v modrém kontejneru. Třeba právě z Vašeho papíru vzniknou noviny, obaly na vajíčka
nebo tak důležitá věc jako je toaletní papír. Plastové obaly, igelity nebo polystyren, který chránil před
poškozením Vaši novou elektroniku, mají putovat do žlutého kontejneru. V létě si možná právě z těchto plastů
koupíte zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo nový odpadkový koš. Připijete si s přáteli na Nový rok na
zdraví? Víte kam s lahví od šampaňského? Neváhejte ani chvíli a využijte zelený kontejner. Na oslavu konce roku
si poté můžete vzpomenout kdykoliv při pití lahvového piva nebo sklenice minerálky. Pokud jste pod
stromečkem našli nějaký nový elektrospotřebič, vraťte starý na sběrný dvůr. Na stejném místě můžete odložit i
nepoužívaný nábytek, hudební nástroje nebo staré hrnce.
„ Lidé, kteří třídí odpad, umožňují jeho další zpracování -recyklaci. Díky recyklaci se ušetří mnoho energie i
surovin. Chtěl bych popřát nám všem, aby těch zodpovědných lidí, kteří třídí odpad, bylo čím dál víc. A začít
s tříděním, může být pro některé z nás předsevzetím do nového roku.,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.

Podrobnější informace o třídění odpadu najdete na www.ekontejnery.cz.
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