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V areálu brněnské spalovny začalo fungovat ENVIcentrum, které má rozšířit povědomí lidí o tom, jak
správně nakládat s věcmi, které patří do koše.
Plastové lahve, papír, lahev od kečupu i krabice od džusu. Všechno letí do obřího odpadkového koše
v kuchyni. Že bych to měl třídit a naházet do barevných kontejnerů? Hloupost. Vždyť oni to potom ve
spalovně stejně nasypou na jednu hromadu a spálí v kotli.
Mnohé to možná překvapí, ale stále se najdou lidé, kteří tímhle způsobem uvažují. I když slyší na
každém rohu "Třiďte odpad, má to smysl", myslí si své.
Změnit názor by mohli díky společnosti SAKO Brno, a. s., která se v krajském městě stará o likvidaci
odpadu.
V sídle společnosti v Jedovnické ulici totiž začalo fungovat nové ENVIcentrum (výchovně-vzdělávací
enviromentální centrum), které chce zvýšit informovanost lidí o problematice odpadů, jeho svozu,
třídění a také energetické využití.
"Na začátku cesty odpadu stojíme každý z nás a je na našem rozhodnutí, jak s ním naložíme.
ENVIcentrum vám v tom rozhodování pomůže," říká vedoucí oddělení PR společnosti SAKO Jana
Švestková.
Je pravda, že člověk všechno lépe pochopí, když to vidí na vlastní oči. A tak do programu ENVIcentra
patří především exkurze do brněnské spalovny a dotřiďovací linky. Tam návštěvník uvidí, co se děje s
komunálním odpadem, když opustí svozový vůz. A je asi zbytečné dodávat, že žádnou velkou
hromadu, na kterou se to všechno sesype, v areálu nenajdete. Před prohlídkou se v přednáškovém
sále dozvíte něco o historii likvidace odpadu v Brně, o stavbě moderní spalovny i to, jaký to všechno
má vliv na životní prostředí.
Děti budou vyrábět modely z odpadů
ENVIcentrum se snaží hodně zaměřit především na děti a mládež. Proto například vyhlašuje tvořivou
soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Dostala název "Vyrábíme
modely z odpadků" a děti mohou pracovat hlavně s recyklovatelným materiálem nebo třeba s
odpadky, které najdou v koši. Vyrobené modely budou potom od příštího roku sloužit jako názorné
ukázky druhů odpadů z domácností při výukových programech pro děti.
"Hlavní cenou v této soutěži je jednodenní výlet pro celou třídu do Uherského Hradiště, kde navštíví
Kovozoo," uvedla Jana Švestková. V této unikátní zoo děti najdou několik desítek zvířat v životní
velikosti, která jsou svojí propracovaností a dokonalostí téměř jako živá. K vidění je lví výběh, gorila,
gepardi, koně, nosorožci, pštros a spousta dalších. Zoo má návštěvníkům ukázat, že i ze zdánlivě
nepotřebného šrotu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i užitečné.
Školní třídy, které chtějí o tento atraktivní výlet soutěžit, musí poslat přihlášky do 15. října, najdou je
spolu s dalšími informacemi na www.sako.cz/envicentrum.
Od příštího roku pak pro stejnou věkovou kategorii dětí začne speciální výukový program, který právě
teď ENVIcentrum připravuje s obalovou společností EKO-KOM.
FAKTA Zábava i poučení ze světa odpadů
Exkurze * Přijít můžete od pondělí do čtvrtka v dopoledních i odpoledních hodinách. * Exkurze se
připravují pro různé kategorie zájemců. * Nutná je rezervace, buď telefonicky na čísle 548 138 212
nebo na www.sako.cz/envicentrum. * Uvidíte cestu směsného komunálního odpadu i energetické
využití. Zjistíte i to,
jak se pracuje na nové dotřiďovací lince. Soutěž * Je pro žáky základních škol a nižších stupňů

víceletých gymnázií. * Budou vyrábět modely z recyklovatelného materiálu. * Podrobné informace a
přihlášky najdete na www.sako.cz/envicentrum, nejzazší termín zaslání přihlášek je 15. 10. 2012.

