Lostice A3_V02.pdf

1

09.02.2021

19:40:32

BIOODPAD

- NEBOLI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Kdo správně třídí biologicky rozložitelný odpad a kompostuje, pomáhá vyživovat půdu a bojuje tak
i proti suchu. Kompostované bioodpady navíc neskončí zbytečně na skládce komunálních odpadů.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr Města Loštice
• ulice Moravičanská

Problémem u nás je ale stále velké množství biologicky rozložitelného
odpadu, který končí v černých popelnicích, a tím pádem na skládce. A právě
jeho vytříděním můžeme snížit množství směsného komunálního odpadu dokonce
až o 40%.

• kontaktní osoba:
Zdeněk Vinkler (vedoucí sběrného dvora) - mobilní telefon: 737 962 245
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA:
Pondělí
Středa
První sobota v měsíci

Bioodpad lze zpracovat mnoha způsoby. Jednou z množností smysluplného
využití bioodpadu je jeho domácí kompostování.

1) Kompost zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu a udržet ji i v suchém
období déle než u půdy, kde kompost aplikován nebyl.
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2) Kompostem jsou doplňovány živiny pro výživu rostlin, organická hmota
způsobuje lepší využití živin, které byly dodány minerálními hnojivy, a jejich
absorpci v půdním komplexu.

Základní
pravidla
kompostování
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3) Kompost navrací organickou hmotu do půdy a podporuje rozvoj půdní
mikroflóry a drobných živočichů.
4) Při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy, která pak plní funkci
„uhlíkové banky“. Uhlík tak není uvolňován do atmosféry v podobě CO2.
www.kompostuj.cz

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR

K

• posekaná tráva, listí, větvičky
• plevele, zbytky zeleniny
• piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• trus býložravých hospodářských zvířat
• zbytky ovoce a zeleniny
(včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka
• papírové kapesníky, ubrousky
• podestýlka domácích zvířat
• býložravých zvířa

• kosti, odřezky masa, kůže
• stolní oleje a tuky
• rostliny napadené chorobami, vykvetlé
plevely
• chemicky ošetřené materiály – zbytky barev,
laků apod.
• popel z uhlí či cigaret; prachové sáčky z
vysavače
• exkrementy masožravých zvířat
• plasty, sklo, kovy, kameny

SBĚRNÝ DVŮR
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13.00 - 17.00 (mimo státní svátky)
13.00 - 17.00 (mimo státní svátky)

Poslední příjem odpadů do sběrného dvora bude maximálně 15 minut před ukončením otevírací doby.

Proč využívat vlastní kompost?
C

10.00 - 12.00
zavřeno
8.00 - 12.00

• papír
• plast
• sklo
• nápojový karton
• pneumatiky
• zářivky, žárovky
• velkoobjemový odpad
• nebezpečný odpad
• vysloužilé elektrospotřebiče
• kovový odpad větších rozměrů
• baterie
• bioodpad

SBĚRNÝ DVŮR
LOŠTICE

Bližší informace
k našemu sběrnému dvoru

Jak jsme si loni vedli v třídění odpadů?
500 t
V roce 2020 jsme v našem
městě vytřídili téměř 500 tun
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů.

25.000x
Takové množství by naráz
naplnilo více než 25.000
mákupních vozíků.

60
Každý z nás vytřídil v průměru za
loňský rok přes 60 kg papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů. K tomu
připadá v průměru na každého ještě
více než 100 kg kovů.

