TISKOVÁ ZPRÁVA
V Obrnicích recyklují elektroodpad, loni uspořili bezmála 15 tun uhlí
Obyvatelé Obrnic loni ušetřili odevzdáním vysloužilých či nepotřebných elektrospotřebičů do
sběrného dvora 20, 94 megawatthodin elektrické energie, což odpovídá spotřebě 14,74 tuny
hnědého uhlí. Zbavili se celkem dvaašedesáti televizorů, čtrnácti monitorů k počítačům a
dalších drobných spotřebičů jako jsou mobilní telefony, a to o celkové váze 376 kilogramů.
„Získali jsme tak certifikát neziskové společnosti Asekol, která celostátní systém zpětného
odběru elektrozařízení organizuje, včetně jeho financování,“ uvedl obrnický místostarosta
Stanislav Zaspal. „Vzhledem k sociálnímu složení obyvatel naší obce, z nichž
nezanedbatelnou část tvoří ekonomicky slabé rodiny většinou romského původu, vnímám
výsledek sběru elektrospotřebičů velmi pozitivně. Přináší nám navíc do rozpočtu peníze, které
můžeme využít k dalšímu rozvoji obce. Všichni, kteří tříděním odpadu zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík,“ zhodnotil Zaspal.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané Obrnic v
loňském roce uspořili také 869,64 litru ropy, 94,64 krychlových metrů vody a 0,92 tun
primárních surovin. „Podařilo se nám také snížit emise skleníkových plynů a produkci
nebezpečných odpadů,“ doplnil místostarosta.
V celém Ústeckém kraji lidé loni vysbírali přes 200 tisíc kilogramů drobných
elektrospotřebičů a necelých 620 tisíc kilogramů televizorů a počítačových monitorů. V
českých domácnostech je v současnosti asi 600 tisíc kusů odstavených televizorů a 400 tisíc
nepoužívaných monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřila by se
voda na pět týdnů spotřeby celé republiky.
Více informací:
Zástupce starostky Stanislav Zaspal - tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 179 647, e-mail:
mistostarosta@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko
města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci
žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich
muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým
problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci
změnit. Za integraci Romů do většinové společnosti obec získala předloni ocenění Rady
Evropy. Obci s ročním rozpočtem kolem 50 milionů korun se daří i čerpat dotace, dosud
inkasovala zhruba 132 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o
granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha
případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit
základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí,
dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně
prospěšných prací a veřejné služby.

