Pojďme udělat správnou věc
TAKOVÁ JE REALITA
Náklady na komunální odpady neustále narůstají a komunálního odpadu je čím dál tím víc. Realita
je jednoznačná, v budoucnosti budou tyto náklady ještě vyšší vlivem zvyšujících se nákladů na svoz,
skládkovaní či zvyšující se konzumování, a tím pádem celkové narůstání odpadů. Přibližně 35—
40% komunálního odpadu tvoří biologic ky rozložiteľný odpad ze zahrad a kuchyně. Každý rok
se podle odhadů vyprodukuje v Evropě okolo 76 až 100 miliónů tun bioodpadu ze zeleně a zahrad.
Jsme skutečně natolik bohatí, aby jsme dávali do odpadového hospodářství desítky tisíc eur?
Náklady na odpady budou přirozeně narůstat. Jestliže současný systém nezměníme, začnou se
radikálně zvyšovat i poplatky pro občany. Co s tím uděláme? Jakmile začneme hledat řešení a
úspory v existujícím systému, výsledek bude velmi pozitivní. A práv ě proto jsme se rozhodli jít touto
cestou. Neustále zvyšující se náklady na odpady, nákladný sy stém zavedení svozu bioodpadu z
domácností, neust ále nakupování substrátů/hnojiv, atd. Tyto ušetřené financie plánujeme využít na
smysluplnější věci pro zkvalitnění života v obci.

LEGISLATIVNÍ HLEDISKO

PRAKTICKÝ, JEDNODUCHÝ A NÁPOMOCNÝ SYSTÉM
Efekt ivním řešením pro samosprávy, kde většina občanů žije v rodinných domech, je využívání
záhradních kompostérů. Občané získají jednoduchý systém, který m samospráva předchází vzniku
odpadu a separuje BIO/BRKO. Tento fenomén úspešně funguje v celé Evropě už několik let.
Konkrétní samosprávy nám potvrdili, že se skut ečně dá zavést jednoduchý a účinný systém, který
nejenom zabezpečí separaci bioodpadů a sníží komunální odpad, ale ušet ří také finanční
prostředky samosprávy na věci podstatnější — než je odpad.

PROČ ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Protože jsou ideálními pomocníky při kompostovaní. Kompostér je vyrobený z recyklovaného
plastu, nádoba kompost éru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu
mikroorganismů, červům a žížalám). Přikrývá ho víko s otočným ventilem na regulaci přístupu
vzduchu. Boční dvířka slouží na vybírání kompostu a ostatní otvory na provzdušňování hmoty. Více
o kompostérech najdete na www.zahradni-kompostery.cz.

JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT
Při kompostovaní je důležité odpadový materiál zmenšovat a drtit . Pokud dáváte rozdrtěný
záhradní odpad do kompostéru, přemění se mnohem rychleji v hodnotný kompost, bohatý na
živiny. Rozdrtěný odpad ze záhradního drtiče můžete také použít na mulčovaní pod stromy a k eře,
které tak chránít e před vysycháním, omezíte růst plevelu a zlepšít e kvalitu půdy. Nezanedbatelným
důvodem při spracov aní odpadu záhradními drtiči je také skutečnost, že na Slovensku je spalování
odpadu ze zahrad, jakým jsou odřezané větve, tráva a pod. už několik let zákonem zakázané. K
dalším zásadám patří správna skladba materiálu, dostatečný přístup vzduchu a dostatečná vlhkost.

VÝSLEDEK
Kompost je kvalitní organické hnojivo, díky kt erému se do půdy vrací všechny cenné živiny. Zralý
kompost lze použít na různé účely. Například na jaře ho přidáváme k zelenině a k květinám, a to
podporuje úrodnosť půdy a rostliny jsou zásobované pot řebný mi živinami. Větší množství
kompostu nahrneme k ovocný m či okrasným stromům. Vrstva kompostu příznivě ovlivňuje př íjem
dešťové vody a kyprost půdy. Můžeme ho použít také při zakládání nových zahrad nebo trávníků.
Kompostování v kompostérech má mnoho výhod. Urychlení procesu kompostovaní až o polov inu
doby nutné při kompostovaní na hromadách. Regulace teploty, vlhkosti, př ístupu vzduchu a světla.
Úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu). Est etika. Odstranění
nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobné zvířátka. Finanční úspora na odvozu domovních
odpadů – kompostovaním je možné spracovat až 30% kuchyňských odpadů. Zužitkovaní odpadů ze
zahrady a získaní kompostu - vynikající zdroj živin a organických látek.

Z toho celého vyplývá, že díky tomuto systému separace bioodpadu můžeme snížit komunální
odpad, což znamená snížiť náklady na sběr a svoz odpadu a ušetřené finance použít na
smysluplnější činnosti v naší obci. V blízké době budeme rozdávat ankety mezi občany aby si mohli
vybrat kompost ér podle vlastní preference. Víme, že při kompostovaní v kompostérech budete mít
řadu otázek a proto pro vás připravujeme množství aktivit, které v ám pomůžou k očekáv aným
výsledkům – získat kvalitní hnojivo pro vaše kv ětinky, trávník nebo zeleninu, ušetřit t ak vaše či
obecní peníze a mít esteticky vyřešený odpad ze zahrady. Bude se jednat o přednášky o
kompostovaní pro ty, kteří mají kompostér, články, plakáty v obci či informace na internetu.

