Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už
často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně
větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se
i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už
definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale
jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do
směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační
příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města
a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do
popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží
takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba
servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na
internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje
zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám
také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič
odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon
stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí
svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit
i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné
koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného
odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí.
Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou
energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu
využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům
třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

