Vážení občania,
pri každej ľudskej činnosti vzniká odpad, čo predstavuje výrazný zásah do nášho
životného prostredia. Odpady obsahujú látky, ktoré ohrozujú životné prostredie vodu, ovzdušie a pôdu. Prenikajú do rastlín a cez potraviny ohrozujú zdravie, život
živočíchov a ľudí. Jedným z riešení je práve triedenie odpadu, jeho spracovanie a
opätovné využitie - recyklácia.
Odpad môžeme separovať prostredníctvom kontajnerov na sklo, papier, tetrapaky,
kovy a šatstvo, rozmiestnených na území našej obce. Plastový odpad separujeme
prostredníctvom vývozu plastového odpadu spred našich domov. V budove
kultúrneho domu na prízemí je umiestnený malý kontajner na separovanie drobného
elektronického odpadu a batérií. Biodpad uskladňujeme v nádobách na
kompostovanie v našich domácnostiach.

Význam separovania
 separovať znamená oddeľovať
 vyseparovaný odpad sa stáva surovinou určenou na ďalšie separovanie a
výrobu
 spracovnie vytriedených zložiek komunálneho odpadu nazývame recykláciou
 súčasná spoločnosť produkuje priveľké množstvo odpadu, s ktorým si príroda
nevie sama poradiť a jedinou možnosťou pomoci je separácia
 pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za
surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu
 každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také,
ktoré sa dajú znovu spracovať - napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad,
tetrapaky a textil
 ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, je potrebné vhodiť do
nádoby na zmesový komunálny odpad (ostatný odpad)

Vedeli ste, že?
 každý človek vyprodukuje ročne približne 290 kg komunálneho
odpadu
 prieskumy ukázali, že až 80% z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme
ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť
 zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže
byť vyrobený jeden bicykel
 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej
fleecovej bundy
 zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť vyrobený jeden
koberec
 z nápojových kartónov (tetrapakov) sa stávajú darčekové tašky
 vratný sklenený obal môže byť naplnený 15 až 75 krát
 vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu
nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa
 hmotnostné zloženie našej odpadovej nádoby:

45% biologický odpad - využiteľný kompostovaním
20% papier - dobre recyklovateľný
12% sklo - dobre recyklovateľné
7% plasty - recyklovateľné v obmedzenej miere
4% textil - recyklovateľný v obmedzenej miere
4% kovy - dobre recyklovateľné
4% anorganický odpad - dobre recyklovateľný
3% drevo, guma, koža - recyklovateľné
1% nebezpečný odpad - recyklovateľný

Každý môže pomôcť
1. Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
2. Opätovne používajme veci využiteľné
3. Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie
4. Učme aj našich najmenších, ako nakladať s odpadom

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievame tým k ochrane
životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Realizácia účinného separovaného zberu pre recykláciu a separovanie nám
môže ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré vynakladáme na
zneškodňovanie odpadu. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu môže naša obec:
- ušetriť poplatky za ich uloženie na skládkach alebo zneškodnenie na
spaľovniach, ktoré sa budú neustále zvyšovať
- získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu
- získať finančný príspevok z Recyklačného fondu za každú tonu surovín
odovzdaných na recykláciu.
To sa môže odzrkadliť v našich poplatkoch za odpady!
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Vývoz odpadu v našej obci v roku 2016

Obecný úrad Sokolovce oznamuje občanom, že vývoz komunálneho
odpadu sa uskutoční každý nepárny týždeň. Vývozný deň je piatok.
Smetné nádoby je potrebné vyložiť ku komunikácii, po ktorej je
vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby tento oznam brali na vedomie.

Vývoz plastového odpadu v roku 2016
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22. júla 2016

