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Výstava na radnici ukazuje, jak nakládat s odpady
V budově radnice na Karlově náměstí je od začátku srpna instalována výstava,
zapůjčená od Kraje Vysočina, Hierarchie nakládání s odpady. Ta prezentuje mimo jiné
spolupráci kraje se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, zabývajícími
se předcházením vzniku odpadu a tříděním využitelných složek.
„Na informačních panelech v přízemí návštěvníci najdou základní informace o tom, jak se
odpad odstraňuje nebo opětovně využívá. V prvním patře se výstava zabývá energetickým
využitím odpadu a ve druhém patře pak recyklací jednotlivých složek odpadu,“ popsala
zaměření výstavy radní Marie Černá.
„Chceme školákům i široké veřejnosti přiblížit výhody a plusy třídění odpadu, energetického
využití i recyklace,“ dodala Černá.
Výstava bude na radnici k vidění do 10. září.
Žlutá je na plast, modrá na papír, zelená patří sklu. Tohle je známo už asi nám všem, kteří jsme
alespoň párkrát šli s odpadem. Jak ale reagujeme, pokud se najednou někde vyskytne bílý, oranžový
nebo jinak barevný nepopsaný kontejner? Neplete se vám to už všechno dohromady? Třídíte vůbec
správně? Na tyto otázky a mnohem více vám odpoví výstava o recyklaci.
V budově radnice na Karlově náměstí je od začátku srpna instalována výstava zaměřená na nakládání
s odpady. Výstava zapůjčená od Kraje Vysočina reprezentuje mimo jiné i spolupráci se společnostmi
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, zabývajícími se předcházením vzniku odpadu a tříděním
využitelných složek.
„Na informačních panelech v přízemí návštěvníci najdou základní informace o tom, jak se odpad
odstraňuje nebo opětovně využívá. V prvním patře se výstava zabývá energetickým využitím odpadu
a ve druhém patře pak recyklací jednotlivých složek odpadu,“ popsala zaměření výstavy radní Marie
Černá.
„Chceme školákům i široké veřejnosti přiblížit výhody a plusy třídění odpadu, energetického využití i
recyklace,“ dodala.
Pokud si ani vy nejste stále jistí kam se vzniklým odpadem u vás doma, navštivte výstavu radnice a
neprohloupíte. Výstava bude k vidění do 10. září.

