
Vršky z PET lahví pomáhají postiženým

Obyčejná plastová láhev končí po zkonzumování svého obsahuj většinou v koši na odpadky, 
v lepším případě mizí v kontejneru na separovaný odpad. Specializované firmy se zabývají 
dalším tříděním a drcením suroviny, která se využívá k dalšímu zpracování. Do řetězce 
separace a třídění je zapojena i jedna z chráněných dílen Charity Hrabyně. Vozíčkáři, 
kteří našli v dílně uplatnění, se věnují třídění plastových vršků z těchto láhví.

Jejich práce na první pohled připomíná dětskou hru, výsledkem je však nejen nezbytný finanční 
efekt, ale také podíl na misijním díle. „Sbíráme vršky od PET lahví. Takto nasbírané vršky 
třídí zdravotně postižení podle barev a vytříděné vršky putují ke zpracování                              
na granuláž,“ informuje ředitel Charity Hrabyně František Horsák a dodává, že získané peníze 
za vytříděnou surovinu se dělí na tři díly. „Část prostředků získají zdravotně postižení lidé, 
kteří tyto vršky třídí. Část jde na režijní náklady dopravy, pytle a provoz dílny a třetí část 
putuje na aktivity misijních klubek dětí v okolí působnosti Charity Hrabyně a okolí                    
ve spolupráci s Papežským misijním dílem Česká republika. Organizují se různé 
přednášky a výstavy,“ vysvětlil František Horsák. 

Aby bylo v chráněné dílně stále dost různobarevných vršků ke třídění, vytvořila Charita 
Hrabyně síť sběrných míst nejen na Ostravsku, ale třeba i v Brně.

Sbírat vršky mohou i další. „Děti, firmy, společenství, farnosti a různé organizace pomohou 
tímto sběrem lidem se zdravotním postižením najít uplatnění při třídění a smysluplnou činnost. 
Všichni pak vytváří duchovní most pomoci dětem třetího světa a částečně vytváříme materiální 
a finanční pomoc,“ podtrhl další rozměr třídění plastových vršků. 

Kdo má chuť se zapojit do tohoto dobrého díla, může začít hned. Třeba tím, že již příští 
víčko z PET lahve odšroubuje, schová do igelitky a až bude plná, odnese ji na jedno                    
ze sběrných míst. 
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