Nezničitelný park je z odpadu
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Krajské město má první park v Česku vybavený lavičkami z takzvaně recyklovaných odpadů.
Odolají vandalům, počasí, barvám sprejerů. První Recyklační alej v zemi v budějovické Dukelské ulici má ukázat, jak
zužitkovat odpadky. Vznikla vloni v parku při řece Malši. Letos přes prázdniny ji správci rozšíří o další zajímavosti.
U vchodu vítá chodce tabule s vysvětlením systému třídění a čtyři kontejnery s otvory, skrze které je vidět jejich
obsah. Dvacet laviček pod stromy je z přepracovaných plastů, podobně jako tabule určená pro vzkazy a drobné
plakáty. „Vůbec mě nenapadlo, že lavičky nejsou ze dřeva. Jezdím sem s odpadky pravidelně. Poprvé jsem třídění
viděla po revoluci u sestřenice v Německu,“ sahá na sedačky Jitka Žižková bydlící nedaleko.
Podle manažera budějovického Studia Gabreta Filipa Šmause, které městskou alej spravuje, stojí za projektem firma
EKO-KOM a její kampaň za třídění odpadu. „Chceme zároveň ukázat, jak se dají odpady zužitkovat. Z plastů se
vyrábí nejen lavičky, ale i mikiny, výplně do spacáků a bund,“ vypočítává Šmaus.
Letos přibude v aleji chodník s ukázkou zámkové dlažby a vláček pro děti. Vše z přetavených a tlakově zpracovaných
plastů. Málokdo ví, že tmavohnědé lavičky ze stejného materiálu jsou také na výstavišti v Pivovarské zahradě.
Tři tisíce tun materiálu
Park poskytlo město. „Podporujeme projekt i finančně,“ připomněl Eduard Nejdl z odboru správy veřejných statků.
Místo je podle radnice výhodné. Jsou tam tři školy a chodí tu hodně mladých lidí. Budějovice se sice chlubí, že
poslední tři roky se třídění domácího odpadu zlepšuje, v porovnání s jihočeskými měst y ale na tom nejsou nejlépe.
V ulicích mají 1165 nádob na papír, plasty a sklo, od května přibyly další na potravinářské oleje. Vloni obyvatelé
vytřídili více než tři tisíce tun použitého materiálu. Přesto má systém odpůrce. „Na přepracování plastů je třeba
množství další energie. To se mi ekologické nezdá,“ myslí si třeba Jan Pečman. Další lidé nevěří tomu, že někdo
nádoby s vytříděným odpadem znovu nesesype dohromady.
Podle odborníků z firmy EKO-KOM se opravdu náplně kontejnerů vozí do dotřiďovací linky a teprve potom se dostane
materiál k výrobcům. Zboží z plastových odpadků je sice dražší než z klasického materiálu, ale zato vydrží víc.
Návštěvníci budějovického parku se mohou navíc stát soutěžícími. Na tabuli najdou otázky. Po odpovědi na ně
a slosování mohou vyhrát třeba roční poplatek za svoz odpadu.
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