Název:

Radnice vylepšuje podmínky pro sběr tříděného odpadu

Zdroj:

denik.cz - chrudimsky

Datum:

22.03.2012

Odkaz:

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/radnice-vylepsuje-podminky-prosber-tri...

Hlinsko - Stejně jako v řadě dalších měst v Pardubickém kraji, se v Hlinsku dnes už běžně třídí takové
suroviny jako je papír, plast či sklo. Rozmáhá se také sběr elektroodpadu. A novinkou letošního roku
mají být sběrná místa pro textil, obuv a dokonce i hračky.
Každoročně každý z nás vyprodukuje asi 150 200 kg odpadů. Správným tříděním se až jedna třetina
tohoto odpadu dá znovu využít. Jedná se zejména o papír, sklo či plasty, kterých české domácnosti
produkují nejvíce. Nejinak je tomu i v Hlinsku. Tady mají spočítáno, že celé město za loňský rok
vytřídilo na 80 tun plastů, 100 tun papíru a dokonce 130 tun skla. A předpokládá se, že s osvětou o
výhodách třídění odpadů tento počet ještě poroste.
„V současné chvíli máme ve městě 36 sběrných míst na separovaný odpad, což obnáší více než 170
kontejnerů na papír, plast a bílé i barevné sklo. Kromě těchto „tradičních“ komodit jsme vybudovali
také sběrná místa na biologicky rozložitelné odpady či elektroodpad,“ říká Ivana Kopecká z odboru
životního prostředí Městského úřadu. Hlinsko však také chce zavést sběr tříděného textilu, obuvi a
hraček. „Rádi bychom sběr těchto komodit zahájili ještě letos,“ dodává Kopecká.
Ve městě nechybí ani mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu, při kterém je možné také
odevzdat použitá elektrozařízení. Některé druhy odpadů, včetně těch nebezpečných, je možné
zdarma odvézt na sběrný dvůr v areálu Technických služeb Hlinsko. Zpoplatňují se pouze pneumatiky,
stavební suť nebo odpad větší než 2 kubíky na osobu a den. „Bližší informace o provozu sběrného
dvora jsou na internetu, ale snažíme se veřejnost informovat také prostřednictvím letáků nebo
městského zpravodaje,“ doplnila Ivana Kopecká.
Osvěta je potřebná
Že je třídění odpadů důležité, potvrzuje i společnost EKO-KOM a.s., která zajišťuje systém třídění,
recyklaci a využití odpadů. A regionální manažer EKO-KOMu Tomáš Pešek k tomu dodává, že bez
patřičné osvěty by kvalita třídění určitě nebyla tak vysoká, jak je: „Snažíme se stále opakovat, jaký
odpad do jakého kontejneru patří. Lidem připomínáme, že modrý kontejner je na papír, žlutý na plast,
zelený na sklo nebo oranžový na karton. Na samotné kontejnery umísťujeme informační nálepky,
které jednoznačně napoví, kam vytříděný odpad vhodit. Pokud si někdo není jistý, doporučuji navštívit
webové stránky www.jaktridit.cz, protože tam lze nalézt veškeré podrobnosti.“

