
Odpadky II 

Vítejte na smetišti! Tuto hromadu odpadků dnes navozily desítky náklaďáků. Najdete tu 
slupky od banánů, zbytky od večeře, pánské pantofle, nohy od stolu – odpadky.  
Nejnebezpečnější odpad vzniká při výrobě zboží a při likvidaci odpadků spalováním. My, 
lidé, produkujeme odpad méně nebezpečný. Můžeme mu říkat odpad z domácností nebo 
odborněji komunální odpad.  
Produkce odpadu ve světě je obrovská, stále stoupá a zdá se, že neexistuje síla (nebo vůle), 
jak tento strmý růst zastavit. Možná namítnete, že odpadky tu byly, jsou a vždycky budou!  
Máte pravdu, ale nikdy jich nebylo takové množství a nikdy nebyly tak nebezpečné. 
Představa, že nás jednoho dne zavalí, už není utopií. Jediným spolehlivým způsobem, jak 
snižovat množství odpadu, je vzniku odpadu předcházet. A tady je kámen úrazu. Jsme 
konzumní společnost! Rádi a horečně nakupujeme! Chceme nové věci! Máme rádi luxus, 
máme rádi pohodlí! 
Země vysílá tiché SOS. Někdo volání slyší, někdo raději ne. Vyspělé státy vyvinuly systém, 
jak hrozbě zavalení Země zabránit – zavedly třídění odpadu. Část odpadu nekončí 
na skládkách, vrací se do výroby, část se recykluje a některé odpadky končí ve spalovnách. 
Obce zřizují sběrné dvory, umísťují kontejnery. A my, obyvatelé, se učíme odpadky třídit, 
nakupovat výrobky z recyklovaných surovin, a někteří z nás se dokonce rozhodli pro to 
nejúčinnější – omezit spotřebu! Méně nakupovat, šetřit věci, vystačit s málem! 

-ez- 

 

„To ví dneska každé malé dítě, že papír patří do modrého kontejneru, plasty do žlutého, sklo 
do bílého a zeleného, krabice od mlíčka do oranžového. Kdo neumí číst, tak to pozná podle 
obrázku, který je tam nalepený, a kdo číst umí, tak si to přečte. Ale Hanka říkala, že to není 
pravda. Že některé papíry se vhazovat nesmějí a nějaké plastové láhve také ne. Tak nevím! 
Hanka viděla v televizi, že prý se kontejnery dovezou na třídičku, vysypou na běžící 
pás a u toho stojí lidé a dávají pryč věci, co tam nepatří. To si teda nedovedu představit, kdo 
to může dělat. No, ale jestli je to pravda, tak se asi naučím, co do kontejnerů neházet, aby to 
ty lidi u těch pásů měli lehčí.“ 

-ez- 

 


