Třídění kartonových obalů
Vážení občané
jistě jste si všimli, jak velká část odpadu produkovaného v domácnosti pochází
z obalů a obalových materiálů, ve kterých nakupujeme potraviny. (Polyetylénové a
jiné plastové fólie, PET lahve, v neposlední řadě také vrstvené kartonové obaly na
nápoje – tzv. tetrapacky.)
Aby potraviny vydržely co nejdéle čerstvé a kvalitní, musí mít také jejich
obaly velkou odolnost a životnost. Proto se takové odpady velmi dlouho rozkládají.
Pokud jsou uloženy na skládce, vydrží na ní velmi dlouhou dobu. Pokud jsou
spalovány, vznikají z plastů, které jsou v nich obsažené, látky škodlivé pro ovzduší
i pro nás.
Tyto obaly lze však také zpracovat a znovu použít jako druhotná surovina.
Proto v naší obci třídíme papír, sklo a plasty, abychom snížili zátěž na životní
prostředí. V neposlední řadě tím také ušetříme náklady na likvidaci odpadu,
protože tento odpad je vykupován jako surovina zpracovatelskými podniky.
Teď máme v naší obci možnost třídit také kartony od nápojů – krabice,
tetrapacky. Tyto obaly jsou složeny z několika vrstev, obsahují papír, plast, někdy i
hliníkovou fólii. Právě proto je nelze odkládat do kontejnerů s papírem. Přesto
existují způsoby jak tyto obaly znovu použít a snížit tak množství odpadu, které
produkujeme. Po speciální úpravě se z nich dá znovu vyrobit papír nebo se z nich
vyrábí desky či panely pro izolace.
Ke sběru a třídění tohoto odpadu budou sloužit oranžové plastové pytle,
které si můžete vyzvednout na Obecním úřadě. Sběr nebude probíhat každý týden
se svozem popelnic, datum svozu bude vždy zveřejněno hlášením obecního
rozhlasu, na webových stránkách obce Louky, případně i v obecním Zpravodaji.
Pytle odložíte na místě, kam dáváte normálně popelnice a zaměstnanci obce je
odvezou.
Do těchto pytlů můžete ukládat kartony od mléka, džusů, dětských ovocných
nápojů a podobné. Nesmí se do nich ukládat obaly od olejů nebo barev, ty patří
mezi nebezpečný odpad Obaly musí být vymyté; na zpracovatelské lince jsou
dotřiďovány zaměstnanci firmy, navíc znečištění obalů znesnadňuje jejich
zpracování. Po vymytí obal sešlápněte. Víčko nemusíte odtrhávat.
Vám, kteří se rozhodnete třídit tento druh odpadu předem děkujeme.
Můžeme tak zlepšit kvalitu životního prostředí nejen naší obce

