Den odpadu
Horažďovice
10. 11. 2021
V rámci posílení osvěty v oblasti odpadového hospodářství mezi
občany Horažďovic se konal ve středu 10.11.2021 na horažďovickém náměstí Den odpadu, který organizoval Dobrovolný svazek
obcí Horažďovicko ve spolupráci s městem Horažďovice.
Součástí této osvětové kampaně bylo i několik stanovišť, kde
si mohl kdokoli hravou a soutěžní formou osvěžit poznatky
z oblasti předcházení vzniku odpadů, správného nakládání
s nimi a správného třídění. Tuto doprovodnou akci „Tonda

Děti z MŠ a vzdělávací program Tonda Obal

Obal“ jako součást vzdělávání v odpadovém hospodářství pro
nás zajistil EKO-KOM. Třídění odpadu je dobrý návyk, který
by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Vzhledem
k současné pandemické situaci nebyla účast škol tak vysoká, jak
jsme si představovali, o to větší prostor zůstal těm, kteří se akce
zúčastnili.

Děti z MŠ a vzdělávací program
Tonda Obal

V průběhu „Dne odpadu“ jsme pro občany měli připravené informace o tom, jak si vedeme v odpadovém hospodářství ve srovnání
s jinými regiony našeho kraje a na celostátní úrovni. Zároveň jsme prezentovali projekt vybudování nového sběrného dvora, jehož
cílem je obsluhovat na základě férové spolupráce všechny obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, bez nichž by projekt takového rozsahu nebylo možné realizovat.
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Popelnice 1100 l před vytříděním
Jedním z cílů Dne odpadu byl rozbor namátkově vybrané popelnice na veřejném prostranství, abychom získali
představu o tom, jak občané Horažďovic skutečně třídí
odpad. Pro demonstraci byla vybrána popelnice o objemu 1100 l od bytového domu v den vývozu.

Název

kg

%

Směsný komunální odpad

29,3

34,5

Bioodpad

15,2

17,9

Papír

10,6

12,5

Potraviny

8,3

9,8

Sklo

5,6

6,6

Plast

5

5,9

Textil

4,6

5,4

Elektroodpad

2,6

3,1

Kov

1,5

1,8

Mrtvá kachna

0,7

0,8

Potravinový olej

0,6

0,7

Léky

0,5

0,6

Nápojové kartony

0,4

0,5

84,9

100

Před rozborem popelnice jsme byli připraveni na různá „překvapení“, ale výsledky nás doslova šokovaly. Z celkového množství odpadu
vysypaného z popelnice (84,9 kg) bylo skutečně odděleného směsného
komunálního odpadu jen 29,3 kg, tj. pouze 34,5 %!
To znamená, že přibližně 2/3 hmotnosti popelnice tvoří složky, které je
možné dál vytřídit a pro které máme vytvořený systém.

Kov 1,8%
Elektroodpad 3,1%

Textil 5,4%

Mrtvé zvíře 0,8%

Potravinový olej 0,7%
Léky 0,6%
Nápojové kartony 0,5%

Plast 5,9%
Sklo 6,6%

Směsný komunální
odpad 34,5%

Potraviny 9,8%
Papír 12,5%

Bioodpad 17,9%

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POPELNICE 1100 L HORAŽĎOVICE, BYTOVÝ DŮM, 10.11.2021

Pokud by občané, vhazující směsný komunální odpad do této popelnice třídili
odpad správně, bylo by možné vytřídit ještě
další podíl zejména papíru a plastu, který
byl znehodnocen tím, že byl vyhozen do
popelnice společně s dalším odpadem a tím
znečištěn pro další recyklaci.
Některá zjištění byla skutečným překvapením. Ve městě je k dispozici síť hnědých
kontejnerů a sběrný dvůr, kam je možné
odkládat bioodpad. Přesto byl jeho podíl
v popelnici nepředstavitelných 17,9 %.

Bioodpad 17,9 %
Nevytříděný papír tvořil v popelnici 12,5 %,
přitom v některých případech byl pečlivě
vytříděn v jiném obalu, jen nedůsledností
a lenivostí nedoputoval do modrého kontejneru. Z fotografie je vidět, že papírové krabice jsou vhazovány do nádob nesešlápnuté.
Ale krabice do popelnice vůbec nepatří
a sešlapují se proto, že se zmenší jejich objem a do kontejneru na papír se toho potom
vejde více, ten se nemusí tak často vyvážet,
a tak dochází ke snížení nákladů spojených
s likvidací tříděného papíru.

Papír 12,5 %

Dalším velkým překvapením byl podíl
vyhozených potravin. Z celkové hmotnosti
popelnice se jich vytřídilo 9,8 %! Je šokující,
v jakém rozsahu se plýtvá jídlem. Některé
potraviny byly neotevřené, a dokonce ještě
v záruční lhůtě.

Potraviny 9,8 %
V našem povědomí panuje názor, že si jako
občané ČR vedeme velmi dobře i ve třídění
plastů. Jejich zjištěný podíl byl po vytřídění
popelnice ještě 5,9 %. Jedná se opět o obrovské množství, zvláště když žluté kontejnery
na plasty můžeme potkat téměř na „každém rohu“. Některé plasty nejsou, stejně
jako papír, ani sešlápnuté. I zde je vidět,
že se máme stále co učit. Když se dostane
nesešlápnutý obal do kontejneru na plasty,
zabírá místo dalším vytříděným plastům,
kontejner se musí častěji vyvážet a náklady
na likvidaci plastu rostou.

Plasty 5,9 %

Poměrně velký objem v popelnici tvořil
textil. Některé oblečení bylo vyhozené čisté
a mohlo být odložené do bílého kontejneru na textil. Protože však v popelnici bylo
dodatečně znečištěno muselo se nechat ve
směsném odpadu. Dva objemné polštáře
patří do sběrného dvora.

Textil 5,4 %
Čistý textil a boty patří do bílého kontejneru, ostatní a znečištěný do sběrného dvora

Dále byly v popelnici objeveny nezmenšené kovové obaly od nápojů, které patří do
šedých kontejnerů a skleněné nádoby, které
patří do kontejnerů na sklo. Mezi nimi byly
dokonce i vratné lahve od piva.

Kovové obaly patří do šedých kontejnerů

Skleněné lahve patří do kontejneru na sklo nebo do obchodu

Samostatnou kapitolou byl nalezený vysavač
a další drobné elektrospotřebiče, pro které
jsou určeny červené kontejnery. V případě,
že se tam nevejdou, je možné je odložit do
sběrného dvora. Pro veškeré elektrospotřebiče existuje vybudovaný systém likvidace
a zpětného odběru, do popelnice rozhodně
nepatří, stejně tak jako baterie, které se mohou odevzdávat přímo v prodejnách a nebo
také do sběrného dvora.

Elektroodpad patří do červených kontejnerů nebo do sběrného dvora

V malém množství byly nalezeny v popelnici
zbytky léků, které tam rozhodně nepatří a je
možné je odnést do lékáren, případně do
sběrného dvora.

Lékovky patří do lékárny nebo do sběrného dvora

Z popelnice byl ještě vytříděn jedlý tuk. Pro
tento odpad je v Horažďovicích síť zelených
popelnic, ale do nich se olej vhazuje pouze
v plastových uzavíratelných obalech, aby
nedošlo k případnému rozbití skla, následnému znečištění nádob a okolí, nebo ke
zranění obsluhy. Takže jedlý tuk byl v domácnosti správně oddělen a nebyl vylit do
odpadu, protože by zbytečně zatěžoval čistírnu odpadních vod. Byl však nalit do skleněné láhve a vyhozen na nesprávné místo.

Jako poslední se zmíníme o mrtvé divoké kachně, ze které byly obratně vyjmuty
lahodné kousky masa a zbytek vhozen do
popelnice.

Jedlý olej v plastu patří do zelené popelnice

Rozborem popelnice bylo zjištěno, že si
pouze myslíme, že umíme správně třídit
odpad. Určitě ne všichni, ale jako občané
máme ještě velké rezervy. Nakládání s odpady je potřeba věnovat velkou pozornost
a přistupovat k němu zodpovědně. Určitě
je potřebné vzniku odpadu předcházet.
Pokud odpad nevznikne, nemusím ho
likvidovat. Když už vznikne, musím s ním
nakládat podle stanovených pravidel, aby
jeho likvidace byla co nejefektivnější.

V současné době jsme pod obrovským
tlakem, který nás nutí snižovat množství
komunálního odpadu. Pokud nebudeme
postupně redukovat jeho množství, cena
jeho likvidace poroste nejenom zvyšující
se cenou za skládkování, ale i pokutami,
které budou spojeny s tím, jak nebudeme
dosahovat jeho postupné zákonem nastavené snižování.
Pokud budeme i nadále třídit tak, jak
bylo 10. 11. 2021 zjištěno rozborem na-

mátkové popelnice, čeká nás ještě hodně
práce a bude nás to všechny stát hodně
peněz.
Vezměme si z této zkušenosti každý nějaké ponaučení, zamysleme se, jakým způsobem se k nakládání s odpady stavíme
a začněme společně lépe.
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