Město Kardašova Řečice

Kompostováním snížíme množství odpadu až o třetinu
Podle statistik kuchyňský a zelený odpad tvoří až 32 % obsahu běžné české
popelnice na SKO! Přitom bioodpad odpad je velmi dobře využitelný a na skládku
v žádném případě nepatří. Vzniku tohoto odpadu se dá jednoduše předejít správným
kompostováním.

Proč kompostovat
Důvodů, proč kompostovat, je hned několik:
Získáte vlastní hnojivo
Kompostováním vznikne hnojivo, které dá vaší zahradě bohatou přírodní výživu a zvýší
kvalitu i úrodnost půdy. Navíc sami víte, co jste do něj dali, proto můžete hnojit s pocitem,
že svým rostlinám dáváte to nejlepší. A hlavně získáte kvalitní hnojivo úplně zdarma.
Prospějete planetě
Kromě vaší zahrady vám poděkuje i naše planeta. Kompostováním odkloníte bioodpad ze
skládky, čímž zabráníte uvolňování škodlivého metanu do ovzduší a přispějete k ochraně
životního prostředí před klimatickými změnami.
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Ušetříte peníze z městského rozpočtu
Kompostováním také ušetříte peníze z našeho
rozpočtu. Každá obec i město platí 500 Kč za
skládkování každé tuny směsného komunálního
odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO).
Při nesplnění skládkovacích limitů (200 kg SKO a
VO / občan v roce 2021) se poplatek navyšuje na
800 Kč za každou tunu navíc. V průběhu
následujících let se tato částka může vyšplhat až
na 1 850 Kč. Toto drastické zdražování se pak
může promítnout i do poplatku za odpad u
samotných občanů.
V současné době každý občan v Kardašově Řečici
vyprodukuje 296,5 kg SKO a VO. Pokud ale
začneme kompostovat, snížíme objem SKO
v našem městě až o třetinu! Tím se vyhneme
zvýšeným nákladům na odpadové hospodářství a ušetřené peníze pak můžeme
investovat do rozvoje našeho města.

Jak správně kompostovat?
Správné kompostování je naprosto jednoduché, stačí dodržovat čtyři základní pravidla:
●

●

●

●

Zajistěte správnou velikost materiálu – Hůře rozložitelné materiály jako dřevo,
stonky starších rostlin, tvrdší části zeleniny apod. před zamícháním do kompostéru
zmenšete na velikost palce.
Kompostujte a směšujte všechny materiály – Měkké, šťavnaté a zelené
materiály jako hnůj, trus, posečená tráva, kuchyňský odpad apod. směšujte
s hnědými, tvrdými a suchými materiály jako dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí,
sláma atd. Ideální poměr je 1:1.
Zajistěte dostatečný přístup vzduchu – O to se postarají vzduchové otvory či
některé materiály (stonky, skořápky, drobné větvičky atd.) a překopávání (2–3× za
celou dobu, pokud chceme kompost do roka. Jestli ho chceme už do 3–4 měsíců,
musíme kompost promíchávat alespoň 1× týdně).
Správná vlhkost materiálu – Regulujte nadbytek vlhkosti přidáním suchého
materiálu a vyvětráním celého kompostu. Nedostatek vlhkosti vyřešíte přidáním
vlhkého materiálu a vody.
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Co patří do kompostéru?
Zbytky z čištění a zpracování ovoce a zeleniny, menší
množství rostlinných jídel a chleba, shnilé ovoce
a zelenina, skořápky z vajec a ořechů, pecky
a makovice, nasekané kukuřičné stonky a klasy,
nasekané větve z křovin a stromů, květiny, tráva, seno,
sláma, listí, piliny, hobliny, dřevní štěpka, plevel,
posklizňové zbytky z pěstování, studený popel
z čistého dřeva.

Co nepatří do kompostéru?
Zbytky masa, ryby a výrobky z nich, barevně potištěný
papír, popel z uhlí a koksu, velké množství vařené
stravy, mléko a mléčné výrobky, uhynulá zvířata
a zbytky ze zabijačky, nerozložitelný materiál (sklo,
plasty, kovy, textil), výkaly masožravých a nemocných
zvířat.

Jak kompostovat v bytě?
Kompostovat můžete i v bytě za pomoci vermikompostéru. V tomto speciálním
kompostéru žijí žížaly, které si pochutnají na zbytcích z kuchyně. Odmění se vám pak
kvalitním organickým hnojivem, který prospěje vašim pokojovým květinám nebo
zahrádkám na balkoně.

Výsledky dotazníkového šetření
Na závěr článku bychom ještě chtěli zmínit výsledky říjnového dotazníkového šetření,
které se věnovalo předcházení vzniku odpadu včetně kompostování. Děkujeme, že jste si
našli čas a věnovali ho zlepšení situace s odpady v našem městě. Moc si toho vážíme.
Ukázalo se, že téměř 53 % občanů, kteří se do šetření zapojili, se snaží předcházet vzniku
bioodpadu kompostováním. Zjistili jsme také, že necelá polovina (44 %) majitelů
zahradních kompostérů a vermikompostérů je používá denně, a to hlavně proto, že z nich
získává kvalitní hnojivo pro svou zahradu a květiny.
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To je chvályhodné, přesto je tady prostor pro zlepšení: Výsledky
dotazníkového šetření totiž potvrzují, že pokud budeme kompostovat všichni, snížíme
množství odpadu v našem městě až o třetinu!
Děkujeme všem občanům za spolupráci,
těšíme na společné budování města s minimem odpadů.

