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Rakovnicko – Třídit odpad je nejen ekologické a velice potřebné, ale v poslední době je to i
velkým trendem.
Ten, kdo netřídí, je out, což je pro životní prostředí jedině dobře. Se stoupající oblibou
ve třídění odpadu stoupá také počet kompostérů v bytech.
I ty jsou totiž důležité pro správné třídění odpadu.
V Rakovníku se například v roce 2015 vyprodukovalo celkem 188 kilogramů
směsného odpadu. "Tříděného odpadu, to znamená papíru, plastů, skla a
kompozitních obalů se vytřídilo na jednoho obyvatele 47,21 kilogramů. Bioodpadu
bylo vytříděno celkem 532 tun, což představuje na jednoho obyvatel 33 kilogramů. Většina
tohoto odpadu se vyčlenila ze směsného komunálního odpadu," stojí ve zprávě Městského
úřadu Rakovník.
Ve městě jsou kontejnery na třídění odpadu na každém sídlišti nebo dostupné pro každou
ulici. O rozšíření kontejnerů ale radnice v současné době neuvažuje.
"Nová kontejnerová stání se zatím neplánují, plánují se opravy a případná rozšíření
stávajících," uvedl mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek. Ve městě je také sběrný dvůr pro
odvoz odpadu, který do kontejnerů nepatří. Rakovničané tam odpad mohou odkládat
zdarma, ostatní za poplatek.
Přestože má město Nové Strašecí vypracovaný systém třídění odpadu a zavedený sběrný
dvůr, někteří obyvatelé stále odpad netřídí správně. Lidé zejména nevyužívají sběrného
dvora a například elektrospotřebiče odkládají ve městě do hnízd s popelnicemi na tříděný
odpad.
Naopak dobře lidé třídí především sklo. Na začátku minulého roku město nechalo vypracovat
také nový plán na třídění odpadu, protože produkovalo nad tisíc tun odpadu ročně.
V současné době je také zájem o třídění bioodpadu, který určitě do popelnic ani
do kontejnerů na tříděný odpad nepatří. Na vesnicích to je běžná praxe, že mají lidé na
zahradách komposty, kam ukládají veškerý bioodpad. Rozšířil se ale zájem o kompostéry v
bytech.
Na jejich podporu je hodně českých měst rozdává domácnostem zcela zdarma.
Stejné je to i v Rakovníku.
Město pro domácnosti připravilo celkem osm set padesát kompostérů, které může získat
zdarma každá rodina, která bydlí ve městě.
"Zatím máme vydaných přibližně 680 kompostérů. Občané, kteří zatím o kompostér
nepožádali, stále mohou žádat o zbývající," uvedl Jiří Cafourek.
Také zástupci obce Lužná plánují umístit do každé rodiny kompostér na ukládání bioodpadu.
Ten dostane zhruba pět set místních rodin zcela zdarma. Obec tím chce výrazně snížit
náklad na odvoz komunálního odpadu, do kterého nyní občané ukládají i bioodpad. "Tyto
náklady v současné době raketově stoupají a je třeba tomu předcházet," napsala
místostarostka obce, Jaroslava Egertová.
V Lužné se bude také rozšiřovat počet kontejnerů na tříděný odpad.
Luženské kontejnery jsou občany hodně využívány, stejně tak i luženský sběrný dvůr. Obec
chce letos vybudovat celkem šest nových kontejnerových stání s přístřešky, určené právě
na tříděný odpad.
Tři by měly vzniknout v Lužné I a další tři v Lužné II. Čtyři kontejnery budou nově v ulici
Lesní, v ulici Zahradní, v ulici Dlouhá, další pak v ulici Havlíčkova a na Masarykově náměstí.
Nejvíce jich bude v Žižkově ulici, kde se vybuduje přístřešek pro celkem osm kontejnerů.

