
Milí kamarádi,

setkáváme se u druhého letošního za
dání Duhových Střípků. Jeho tématem
budou odpady. Tedy to co z nás odpa
dává a my to necháváme ležet, popřípa
dě to hážeme do popelnice, pálíme na
dvorku... STOP! Tohle není správně, to
asi sami víte nebo tušíte. Takže jak je to
teda správně?

Víte že?
Co jsou to odpady, to jistě každý tuší,
protože je sám produkuje a to už od své
ho narození. No ano, stačí se chvilku za
myslet, že ano... Jaké ale máme druhy
odpadů?

Můžeme začít třeba tak, že je můžeme
rozdělit na ty, teré vznikají v
domácnostech (odborně komunální),
průmyslové, odpady z těžby a zeměděl
ské odpady. Odpadu z domácností se
budeme věnovat až nakonec, protože je
tím hlavním, na co se zaměříme.

Odpady průmyslové vznikají v různých
továrnách. Často jde o těžko zpracova
telné hnusy, které vytékají z různých
strojů, chemikálie, oleje, bezíny atd. Mů

žeme mezi ně počítat taky třeba vyhoře
lé jaderné palivo. V minulosti se často li
dé zbavovali těchto odpadů tak, že je
prostě vylili nebo vyvezli do přírody.
Dnes už je snaha je šetrně skladovat ne
bo skládkovat tak, aby přírodě neškodi
ly víc než je nutné. U jaderného paliva
se předpokládá, že bychom je mohli být
schopni v budoucnosti znovu využít.
Mezi průmyslové odpady je třeba počí
tat i to co letí z komínů fabrik a elektrá
ren do vzduchu.

S odpady těžebními je to do značné mí
ry podobné. Je to tzv. hlušina z dolů –
zem, která neobsahuje vzácnou rudu,
nebo jen malé množství. Často končí na
haldách vedle důlních šachet. Postupně
zarůstá a stává se pevnou součástí
okolní přírody. Jak se však zásoby někte
rých surovin ztenčují, vypadá to, že i ty
to hromady kdysi neužitečné hlíny se
člověk pokusí znovu prohledat a najít v
nich, co ještě se dá využít.

Odpady zemědělské vznikají při
pěstování plodin a chovu zvířat. Pře
kvapivě. Některé takovéto odpady jdou
velmi snadno využít jako hnojivo –
prostě je položíme na pole a je to. U ji

ných je to však problém a musí se také
poměrně pečlivě skladovat, protože by
mohly prosakovat do spodní vody a ot
rávit pitnou vodu ve městech a vesni
cích. Někdy se také může jednat o ne
bezpečný odpad, z něhož by se mohly
šířit nemoci, ten je nutné rychle likvi
dovat spalováním nebo podobnou ko
nečnou metodou.

A teď k domovnímu odpadu. Ten je ze
všech složek sice nejmenší, ale každý z
nás dokáže přímo ovlivnit jeho množ
ství. Průměrný obyvatel ČR vyprodu
kuje za jeden rok 150 – 200 kg odpadů.
To je asi dvakrát až čtyřikrát víc než
sám váží. A jaké složení odpadů? 22 %
papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebez
pečný odpad, 18 % bioodpad, 35 % zby
tek. Je to docela velké množství. O tom,
co patří do každé složky domácích odpa
dů (papír, plast,...) vás poučovat nebude
me, myslíme si, že je to zbytečné, že to
již víte. A navíc mnohem důležitější
jsou jiné věci. Uhádnete jaké? No přece
zabránit tomu, aby se věc stala odpa
dem – a to tak, že ji vůbec nepotřebuje
me a tudíž nekoupíme nebo nevyrobí
me. Dál to, že se pro ni snažíme, dokud
to stále jde najít nové využití. Teprve na

konci této řady stojí recyklace, tedy še
trná likvidace odpadů. Jde o takzvané
pravidlo tří R, neboli RRR. Zkratka je z
anglických slov REUSE, REUSE a
RECYCLE. Tedy znovuvyužij,
znovuvyužij a recykluj. Nesmíme totiž
podlehnout falešnému pocitu, že kdo
třídí je za vodou a chová se maximálně
ekologicky. Recyklace je jen o jeden stu
peň lepší, než vyhodit věc na skládku.
Nejhorší pak je, když recyklace svádí k
tomu, že člověk vytváří odpadů víc, než
kdyby nerecykloval.

No ale když už se nedá věc znovu vyu
žít, na recyklaci konečně zaslouženě za
míří. Protože recyklace slouží k tomu,
aby se odpad stal znovu využitelným
materiálem. Recyklace má však jeden
háček, který ji právě činí nevýhodnou.
Materiál, který projde recyklací má
většinou zhoršené vlastnosti – papír už
nemá tak dlouhá vlákna, plast křehne
atd. To jediné co přečká docela bez úho
ny je sklo a různé kovy, u nich je recyk
lace pro změnu energeticky náročná
(ale pořád se vyplatí!).

Pokud se týče věcí, které se recyklací
vyrábí, je jich dost. Recyklací papíru se
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vyrábí další papír – toaletní, psací, karto
ny na krabice i vajíčka, noviny a mnoho
dalšího. Většinou se recyklovaný papír
přidává k papíru novému. Je možné jej
recyklovat asi 5 – 7x v závislosti na jeho
kvalitě. Recyklaci papíru si můžete vy
zkoušet i sami doma nebo v oddíle. Kdo
to ještě nedělal, tak doporučujeme vy
zkoušet!

Plasty to už je jiné kafe, protože je jich
opravdu mnoho druhů. Z PET lahví se
dělají vlákna, která vás hřejí ve vašich
zimních bundách a spacácích, ze sáčků
se dělají nové pytle, z polystyrenu se da
jí udělat speciální cihly. Ze směsí plastů
se pak můžou udělat další druhy desek
a fólií, které najdou uplatnění na stav
bách nebo u vás na zahradě jako
plastové židle.

Jak už bylo řečeno, tak z kovů může
vzniknout opět to stejné – plechovky,
trubky, tyče, traverzy – prostě cokoli
kovového.

Střepy z rozbitých lahví a oken se při
dávají do nového skla podobně jako je
tomu u papíru.

Problémem mohou být takové odpady,
které jsou složené z více materiálů.
Typickým příkladem jsou kartony od
džusů a jiných nápojů. Avšak i ty se dají
zpracovat – buď v papírnách nebo na
zvláštní lince, která je promění v desky,
které pak izolují domy.

Jak jsme na to my?
Tak teď přichází opět na řadu rekapi
tulace toho, jak si stojíte vy v porovnání
odpady. Jestli vítězíte vy nebo ony. V
tomto úkolu se však zaměříme na vaši
klubovnu. Třídíte odpad? Pokud ano,
tak jaký? A kolik odpadu při provozu
vaší klubovny vytvoříte? Schválně zkus
te odhadnout (nebo zvážit) kolik odpa
du vám přibylo po dnešní oddílovce.

Kolik to dělá za měsíc? Kolik za rok? Ko
lik za dobu existence vaše oddílu? Pak
přemýšlejte jak byste ho co nejšetrněji
zlikvidovali. Zkuste pamatovat na zása
du RRR! Taky popřemýšlejte, jestli ne
má vaše malé odpadové hospodářství
nějaké mezery, kterébyste zvládli vy
lepšit.

Změna je život!
Zatímco doteď byla vaše klubovna ukáz
kou plýtvání s odpady, ode dneška se
vše jistě změní! Pamatujte, že odpady
jsou součást nepořádku kolem nás, tak
že zatočit s nimi by měl umět každý od
díl, který chce udržet klubovnu v čisto
tě. Co po vás tedy budeme chtít aby byl
váš úkol považován za splněný?

Pokud ještě nemáte v oddíle pravidla o
odpadech, která byste dodržovali, zku
se si sednout a sepsat si je na papír. Udě
lat si takové malé odpadové desatero,
sedmero, devatero nebo dvanáctero  zá
leží, kolik toho vymyslíte. Vyvěste si ho
do klubovny, ať ho máte na očích a zkus
te ho začít co nejpečlivěji dodržovat po
dobu celého úkolu. Pravidla si formuluj
te tak, aby pro vás byla co nejpřísnější a
vyžadovala trošku té snahy navíc. Před
uzávěrkou úkolu si zkuste udělat ta
kovou malou rekapitulaci, jak vám to
dopadlo. Které pravidlo se vám do
držovalo jednoduše? Které složitě? Kte
ré vůbec nešlo dodržet a proč? Jak byste
pravidla změnili, když jste si je měli
možnost vyzkoušet? Zažili jste při jejich
dodržování I nějakou vtipnou historku?
Tohle všechno nás bude zajímat, pokud
se do tohoto úkolu pustíte. A to nám ta
ky prosím pošlete :)

Alternativní možností jak splnit druhý
úkol bude umělecká tvorba. Možná už
totiž nemáte s odpady v klubovně potíž,
protože pravidla máte stanovená a do
držujete. Ale aby to nebylo jen tak, zadá

me vám nějaká ta kritéria, podle kterých
budete tvořit. Vaše umělecké dílo sestav
te výhradně z odpadního materiálu  po
užitých obalů, drátů, lahví a dalších
zbytků co kolem sebe najdete. Co bude
tématem vašeho díla, zda to bude socha
nebo spíš obraz (nebo si někdo troufne
nahrát skladbu na nástroje vyrobené z
odpadu? udělat módní přehlídku?) to
chceme nechat na vás. Ještě jednu věc
však v tomto úkolu splňte. Sepište vše
chen materiál, který jste použili a od
hadněte, co by z něj bylo, pokud byste
jej správně vytřídili a odeslali k recykla
ci. Na závěr nám buď vaše výtvory po
šlete nebo je nafoťte a dodejte nám foto
grafie.

Každý sám
No a co jsme si zase přichystali pro
jednotlivce? Sice byste dál mohli pokra
čovat v doplňování deníků svých lahví,
protože takový úkol by se hodil I do
tohoto kola. My však víme, že jste zví
daví a máte na víc! Navíc tohle kolo
nám nabízí spoustu možností jak vás za
pojit do jiných aktivit. Kdysi dávno bylo
povinné nosit do školy starý papír. Kdo
pak donesl nejvíc získal odměnu. No
tak takové soutěže pořádat radší nebu
dem, aby jste nám neposílali balíky sta
rých časáků a krabice od televizí a
vánočních dárků. V zimě bývá docela
problém, hlavně ve městech, ale I na
vesnicích s tím, že kouř z továren, aut a
domů zůstává u země a nerozptýlí se.
Pak ho musíme dýchat a to většině lidí
nedělá zrovna dobře. Do deníků, které
jsme vám poslali proto pro nás zapište a
zaznačte, jak jste na tom u vás doma s
tímhle vzdušným znečištěním. Napište
nám, kde bydlíte a jestli ve svém okolí
máte nějaké zdroje, které by znečišťova
li ovzduší. Třeba továrny, auta nebo sou
sedy co topí uhlím a valí se jim z komí
na čmoud. Zkuste si poznamenat ve

kterých dnech to váš frňák ucítil tak, že
vám to bylo nepříjemné. Zapisujte si to
třeba cestou na oddílovku, nebo do ško
ly. čím víc záznamů provedete, tím víc
váš deník ohodnotíme.

Tak a to je vše pro tentokrát. Pokud
vám není cokoli ze zadání jasné, nevá
hejte a napište si o vysvětlení.

V nadcházejících dnech vám přejem
hezké svátky a úspěšný přechod do
nového roku a desetiletí! Taky nějaké ty
dárky pod stromeček, když se zadaří :)
No a uzávěrka? Ta bude v pátek
28.1.2010! Takže před pololetkama zdar
a nazdar!




