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Nový nešvar letošního léta v Broumově se týká topení čímkoliv, co hoří. Odbor životního prostředí
upozorňuje a informuje občany:
Jistě se setkáváte se stěžovateli, kteří si stěžují na kouř ze sousedních komínů. V každé obci se najde
někdo, kdo obtěžuje okolí, ale víme, že komplikovat si sousedské vztahy se občanům nechce. Topit
plynem je pohodlnější a ekologičtější, ale dražší, což mnoho lidí, kteří se původně pro plyn rozhodli,
přinutilo vrátit se v lepším případě zpět k uhlí, v tom horším k čemukoli, co hoří. S tímto nešvarem
jsme se setkali i u nás v Broumově.
Na základě informace od svozové firmy se zjistilo, že kontejnery na třídění papíru, plastů a na
komunální odpad jsou přeplněné tabulovým sklem z oken. Přetížené kontejnery nebylo technicky
možné vyprázdnit hydraulikou na svozovém voze ani jinou technikou, aniž by nedošlo k
poškození kontejneru. Nehledě na to, že mimo tyto technické problémy nelze pak papír a plasty
smíchané se sklem přetřídit. Tímto město navíc přichází o bonusy za
množství vytříděných druhotných surovin.
Kde se najednou vzalo tolik tabulového skla? Touto otázkou se zabývala i městská policie a narazila
na občany, kteří si chystají otop na zimu ve formě natřených okenních rámů a na podnikatele, kteří
šetří náklady za likvidaci odpadů - oken na řízené skládce. Mnohdy se jedná i o pohodlnost některých
občanů odvézt okna zadarmo do sběrného dvora a raději je předají zájemcům o "levné palivo". Již
nedomyslí skutečnost, že spalováním odpadů v domácích topeništích tak stále častěji přispívají ke
vzniku rakoviny, srdečních či dýchacích onemocnění. Záleží však na každém z nás, kolik škodlivých
látek do ovzduší vypustí. Spalováním v lokálních topeništích (kamnech, otevřených ohništích) dochází
díky nízkým teplotám k nedokonalému spalování a vzniku celé řady jedovatých a karcinogenních
látek. Jakmile tyto látky opustí komín, nezmizí nikde v ovzduší. Naopak při špatných rozptylových
podmínkách, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako "poklička", dochází k ohrožení Vás i okolních
obyvatel. Toxické látky v kouři nejsou vidět, tudíž si většina obyvatel myslí, že riziko je minimální.
Často jsou tak do ovzduší vypouštěny látky, které pomalu poškozují zdraví a za pár let mohou vést
např. k rakovinným změnám.
Zamyslete se proto i Vy, kdo se rozhodujete o tom, jak naložíte se starými okny a dalšími odpady, zda
tím, že je předáte tam, kde budou řádně zlikvidovány, nemůžete ochránit své zdraví a životní prostředí
ve svém okolí. Navíc každý, kdo předá odpad tomu, kdo není oprávněn s ním nakládat, a to se
vztahuje na občany i podnikatele, porušuje zákon o odpadech a vystavuje se možnosti uložení
sankce za toto porušení.
Ing. Marcela Žouželková, vedoucí odboru životního prostředí

