Jak na to?
Povinnost t ídit rostlinné zbytky ze zahrad a domácností
ikazuje obcím a ob an m od za átku tohoto roku
vyhláška Ministerstva životního prost edí. Minist i
doufají, že se tímto opat ením hodn uleví skládkám
komunálního odpadu, které už nesta í pojmout odpadky
moderní eské spole nosti. Pr zkumem bylo zjišt no, že
až 40 procent z toho, co b žn vyhodíme do popelnic,
tvo í práv bioodpad. Jsou to t eba slupky z ovoce a
zeleniny, ajové sá ky, kávová sedlina, ale po ítá se
sem i
posekaná tráva, listí nebo v tve ze zahrad. Tohle
všechno
by lidé do b žného sm sného odpadu házet nem li.

Ale jak na to?

tší
sta mají problém tšinou vy ešený
svoz bioodpad zavedla již íve.
sta disponují sb rnými
dvory postavila si asto dota ních pen malé komunitní

kompostárny, kam m stské technické služby svážejí bioodpad z

ve ejných ploch od ob an Sv kompost
sta následn využívají
sázení strom obnov ve ejné zelen Sb bioodpad
je však problémem pro valnou tšinu vesnic. Zdá se, že povinné
íd ní bioodpad na vsi postrádá logiku. Skoro každý zde žn
své odpadky kuchyní zahrad zpracovává na kompost organizovaný
sb bioodpad ocení jen kolik málo procent lidí.
Také nás Horní Olešnici lá zavedení sb ru bioodpadu zastupitel
žkou hlavu. emýšlíme, jak vyhov vyhlášce, smyslupln
pomoci lidem
itom nezvedat poplatky, ani zbyte
nezatížit
obecní rozpo et. Je to rébus, ale íd ní bioodpadu zavést musíme.
Ob ané budou zp sobu ešení as informováni.

Pro je dobré vyráb

doma kompost?

Víte, že jeden centimetr orné dy vznikne za 100 až 200 let?
Úrodná da je nepostradatelným nenahraditelným zdrojem
života na zemi bez rozdílu pro lidi, rostliny zví ata.
eské republice
je itom až 50% dy ohroženo vodní
trnou erozí.
jak tady
že pomoci kompost? Kompost vrací organickou
hmotu (humus) živiny do dy. Kompost pomáhá zadržovat
uhlík
protože hem procesu kompostování se 35-50%
uhlíku váže na humus.
Domácí kompostování používání kompostu na zahradách má smysl
nejen proto, že pom že ke snižování množství sm sných komunálních
odpad obci, ale hlavn
isp je ke zhodnocení naší dy.

Jak vznikne kompost? Proto, aby z hromady
posekané trávy, plevele ze záhonk , v tvi ek a rostlinného
odpadu z kuchyn mohl vzniknout kvalitní
kompost, musí prob hnout t i základní fáze.
1. termofilní fáze

Nejprve dochází k zah átí hmoty kompostu na teplotu
50 – 70 °C, pH uvnit materiálu klesá pod vlivem tvorby
organických kyselin (kyseliny octové, mraven í a máselné).
Uvnit pomalu za íná rozklad. Nejprve se rozpadají snadno
rozložitelné látky jako jsou listy a tráva, dále pokra uje rozklad
e rozložitelných látek jako nap íklad tuhé stonky a d evo.

Kompostu je nutné v této fázi zajistit dostate né provzdušn ní,
které zajistíme nap íklad p ehazováním.

2. fáze p em ny

Teplota v kompostu klesá p ibližn na 40°C a p i pohledu
dovnit hromady už nerozeznáme p vodní složky. inností
žížal a dalších drobných živo ich se kompost homogenizuje
a vzniká jeho typická drobtovitá struktura.

3. fáze dozrávání

Kompostu prosp je, když z stane ležet p ibližn jeden rok.
Jeho pH op t stoupá a kompost získává kone ný vzhled a
ni kypré p dy.

Co ud lat s hotovým kompostem?

Kompost m žeme používat všude tam, kde používáme kupovaný
dní substrát - okolo d evin na zahrad , na trávník,
na p esazování pokojových rostlin, na výsevy a p stování
zeleniny. Hotový kompost se dá také použít na rekultivaci
dy a drobné terénní úpravy.

Co ídíme jaký to má smysl?
— Ro
se v R vyt ídí 632 892 tun obal
— Recyklovat se poda í 72 % obal a 7 z 10 PET lahví
(pokud jsou ve žlutých kontejnerech)
— V obcích a m stech je celkem 241 589 barevných
kontejner na t íd ní druhotných surovin a pr
rná
vzdálenost z domu k nejbližšímu kontejneru je
ibližn 100 metr

Na co si dát pozor

íd ní, kam co pat

Slupky od ovoce a zeleniny, maso a zbytky jídel: Do bioodpadu
pat všechny rostlinné zbytky kuchyn odpad ze
zahrádek
žete do ho ídit sko ápky vajec, sá ky od
aje kávový lógr. Nepat sem však exkrementy zví at, uhynulá
zví ata ani maso tekuté zbytky jídel.
Mají se vymývat kelímky od jogurt ? Plastové kelímky pro
íd ní do kontejneru vymývat nemusíte, po ádn je lži kou vyškrabejte
hliníkové ví ko dejte do oby ejné popelnice.
Obaly od lék , asenky, zubní pasty: Platí ka na léky pat
do sm sného odpadu oby ejné popelnici, protože se skládají
více materiál Stejn tak eba asenky nebo tuby od krém .
Jsou sice plastu, ale siln zne išt né obsahem, proto pat do
oby ejné popelnice.
tské pleny, plata od vají ek a ruli ky od toaletního papíru:
Jednorázové plenky dámské hygienické pot eby jsou složeny
kolika vrstev, není možné je recyklovat pat do oby ejné
popelnice. Stejn tak nelze recyklovat jakýkoliv voskovaný
laminovaný papír. Obaly od vají ek ruli ky toaletního papíru
kuchy ských ut rek jsou vyrobeny
kolikrát recyklovaného
papíru, proto už také recyklovat nejdou. Papír lze recyklovat až
sedmkrát, pak už jsou jeho vlákna moc krátká.
Obaly od olej : Jakákoliv mastnota lá
recyklaci plast
velké problémy. Plastové láhve od stolního oleje vymyjte teplou
vodou se saponátem, pak je
žete dát do kontejner na plasty.
Použitý olej fritéz je možné odevzdat
sb ru nebezpe ného
odpadu. Stejn tak špinavé obaly od barev technických olej
Obaly na jídlo a polystyren: istý polystyren, který nap íklad

najdete krabici elektronikou, termoobaly na jídlo
žete
dát do plast Nedávejte sem ale špinavý polystyren, edevším
ze stavební izolace.
Autoskla, zrcadla a keramika: Sklo obecn pat do kontejneru
je ležitou surovinou, ale existují výjimky. Recyklovat nelze
autoskla, zlacená nebo pokovená skla tedy ani zrcadla. Stejn
tak neházejte do kontejner na sklo keramiku.
místostarosta)

