EKO ďalej ????

Separujte
s nami
má to zmysel

VŠETKO MÁ SVOJ ZAČIATOK .......

Teraz sa pozrime AKO, alebo radšej EKO je na tom Stará Turá????

.... rovnako aj problém „čo s odpadom v našom meste?“ sa začína skôr než naplníme našu
odpadovú nádobu...

Separácia odpadu sa na Starej Turej začala už takmer pred 15 rokmi. Zo začiatku to bola
snaha zapojiť len občanov z rodinných domov. Obyvatelia na sídliskách mali možnosť
separovať svoj odpad až od roku 2004. Na veľké prekvapenie všetkých pesimistov, ale aj
optimistov sa separácia rozvíja veľmi dobre, ale treba tomuto procesu neustále pomáhať.
I napriek kríze (kto by povedal, že zasiahne aj odpady) sa podarilo separáciu v našom meste
zatiaľ udržať, zachrániť.
Dokonca od roku 2009 separujeme aj bioodpad. V tejto publikácii máme možnosť
pripomenúť občanom, že sme síce len na začiatku cesty, ale táto cesta sa javí ako tá
„správna“ za cieľom spraviť z našej Starej Turej ekologické mestečko.
Sme totiž jedným z prvých miest, ktoré sa odhodlali začať aj separáciu bioodpadu aj napriek
tomu, že povinnosť separovať tento druh odpadu sa odsunula v zákone na neurčito.
Takisto ako pri separácii papiera, skla, plastov... tak aj do zavádzania separácie bioodpadu
sme išli s určitou dávkou neistoty. Bol to krok do neznáma. Ale aj tu sa potvrdilo, že
Staroturanci sa stavajú k svojmu životnému prostrediu veľmi pozitívne. Sme im za to
povďační a nie sú to len zdvorilostné frázy. Bez ich záujmu by akákoľvek naša snaha
zlyhala.

Súčasťou bežného života je mnoho vecí, ktoré nás obklopujú a ktoré potrebujeme ako
šaty, potraviny, nábytok, elektronika...
Bez nich si už ani nevieme náš život predstaviť. Spotrebou vecí – výrobkov neustále
narastá aj množstvo vyprodukovaného odpadu.
V tom okamihu ako sa takéhoto odpadu chceme rýchlo zbaviť, aby nám v našich
domácnostiach nezavadzal, máme 2 možnosti:

1. Všetky odpady bez rozmýšľania vyhodiť do smetnej nádoby, z ktorej poputuje už len na
skládku, prípadne do spaľovne odpadov.
Výhoda tejto možnosti: odpad nám „zmizol z očí“ veľmi rýchlo
Nevýhoda: veľmi rýchlo sa zaplnia aj skládky, ktoré z dlhodobého hľadiska predstavujú
„časovanú bombu“, vážnu hrozbu pre životné prostredie...

2. Odpady ešte doma pretriediť na také, ktoré sa dajú ešte spracovať a znovu využiť –
Papier, Sklo, Plasty, Tetrapaky, Kovy, Bioodpad, Nebezpečný odpad... a také, s ktorými už
naozaj nevieme nič iné spraviť – Ostatný odpad.
Pre ilustráciu, takto asi vyzerá obsah nádoby tých, ktorí sa rozhodli pre tú rýchlejšiu
variantu č.1., teda bez rozmýšľania vyhadzujú všetok odpad spolu do jednej nádoby
a separácia ich netrápi:
35 %

Biologicky rozložiteľný odpad

15 %

Papier

12 %

Plasty

10 %

Sklo

4%

Kovy

3%

Textil

2%

Iný vyseparovaný odpad (pneumatiky, tetrapaky,....)

1%

Nebezpečný odpad

EKO ďalej??? – tu by sme chceli využiť možnosť znovu občanom priblížiť náš systém
separovania všetkých komodít. Keďže opakovania nikdy nie je dosť, tak v skratke uvedieme
ako separujeme PAPIER, SKLO, PLASTY, DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ
ODPAD, PNEUMATIKY ... a trochu viac uvedieme dôvody, systém zberu a tiež systém
spracovania a využitia separácie BIOODPADOV.

18 % Ostatný domový odpad 					
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PAPIER - MODRÝ KONTAJNER

						

PNEUMATIKY

							

Patria sem - noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, kartóny škatule z tvrdého
papiera (rozrezané a zložené tak, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac.)
Nepatrí sem - umelá hmota, špinavý či mastný papier, stanioly, celofán, hygienické potreby

Patria sem – pneumatiky osobných a nákladných automobilov bez diskov
Celoročne môžu občania takýto odpad:
bezplatne odovzdať v Zbernom dvore v areáli bývalej tehelne
za poplatok si objednať odvoz na Technických službách					
				

PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTÓNOVÉ OBALY (TETRAPAKY) - ŽLTÝ KONTAJNER
		
		
Patria sem - PET fľaše - biele, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek (aj s uzáverom
a etiketou), plastové obaly z drogérie (šampónov, mydiel, čistiacich
prostriedkov), nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, džúsov,
vína... Upravte ich stlačením!!						
				
Nepatrí sem - vyššie napísané plastové obaly s obsahom, plastové tašky a vrecká, tégliky od
jogurtov, masla... – nemáme na nich zatiaľ odberateľov.

NEBEZPEČNÝ ODPAD (NO)

SKLO - ZELENÝ KONTAJNER						
Patria sem - poháre od zaváranín, fľaše biele i zelené, fľaštičky od kozmetiky,
okenné / tabuľové sklo
Nepatrí sem - vyššie napísané sklenené obaly s obsahom, keramika, žiarivky, porcelán,
kovové uzávery, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, obrazovky...
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Patria sem - televízory, chladničky, práčky, počítače, tlačiarne, videá, mikrovlnky, rádiá,
žiarivky, akumulátory, farby, oleje...
Spôsob zberu a frekvencia vývozu:
2 x do roka organizujú Technické služby zber NO bezplatne. Termín zberu vám oznámime
v Staroturianskom spravodajcovi a Mestským rozhlasom.
Počas roka môžu občania takýto odpad:
Bezplatne odovzdať v Zbernom dvore v areáli bývalej tehelne
Za poplatok si objednať odvoz na Tech.službách
										

VEĽKOROZMERNÝ ODPAD							
Patria sem – starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, kočiare...
Celoročne môžu občania takýto odpad:
za poplatok odovzdať v Zbernom dvore (do 1 m3 zdarma)
objednať si odvoz na Tech.službách za poplatok + úložné (do 1 m3 zdarma)
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ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO HNEDEJ NÁDOBY NA BIO?

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patria sem – odpady z prestavby bytových jadier, loggií, okien, dverí, stavebná suť...
Celoročne môžu občania takýto odpad::
za poplatok odovzdať v Zbernom dvore (do 1 m3 zdarma)
objednať si odvoz na Tech.službách za poplatok + úložné (do 1 m3 zdarma)

Patria sem – lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (korene, listy, kvety...), kúsky konárov
z kríkov a stromov (narezané, posekané – nie veľké!),odpadové ovocie
(prekladané suchším materiálom ako je lístie...), zvyšky zeleniny a ovocia (z
čistenia zemiakov, mrkvy, ohryzky...), zvyšky hotových jedál (ako napr.zemiaky,
ryža, kávová usadenina, čajové vrecká – v žiadnom prípade nie zvyšky
živočíšneho pôvodu ako mäso, kosti...).
Nepatria sem – tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne
výrobky, iné odpady (plasty, sklo, kovy...)

Čo sa deje s BIOodpadom ďalej?
1. Zber bioodpadu 								

BIOODPAD
stretávame sa s ním každodenne. Tvorí takmer 30-40 % objemu všetkého komunálneho
odpadu. Takýto odpad však svojimi vlastnosťami „ rozkladacia schopnosť“ v priaznivých
podmienkach dokáže zo „smetí“ vytvoriť veľmi kvalitné prírodné hnojivo, ktoré sa dá veľmi
dobre použiť na sadbové účely a rekultivácie sídlištnej zelene, pre potreby záhradkárov...
Keď nemáme kompost sme nútení si takýto výrobok kupovať často za nemalé peniaze.
Keď to teda zhrnieme, bola by veľká škoda, aby sme bioodpad = kompost = peniaze vozili na
skládku. To je teda aj hlavný dôvod, prečo sme sa aj my v našom meste pustili do separácie
bioodpadu.

				
2. Spracovanie

drvenie

miešanie

dozrievanie

osievanie

fermentacia

Čo je vlastne bioodpad?
Vznešene vyjadrené je to živá hmota pre nový život...
zelenina, ovocie, jedlo, čaj, lístie, tráva, dreviny, čaj.....
Kam vhadzujeme bioodpad z domácností?
Do hnedých nádob – 120 l (rodinné domy), 660 l (sídliská)
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3. Využitie kompostu
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ZBERNÝ DVOR
sme tu pre Vás

Kde: 		 V areáli býv. tehelne na Ul.Holubyho 21
Kedy: 		 Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok : 7.00 – 13.30 hod.
		 Streda			
7.00 – 17.00 hod.
			 Inokedy po dohode na tel.č. 0905 / 254 350 – Straková, Vráblová
					
						
											

Na záver naša prosba:
Občania na sídliskách –
					
					
					

dodržujte vývozový deň pre veľkorozmerný a drobný stavebný
odpad – vždy v pondelok. V prípade, že si odvoz takéhoto
odpadu nenahlásite, alebo ak odpad vyložíte v iné dni, nebude
Váš odpad od kontajnerov odvezený a pôvodca bude pokutovaný.

Všetci občania – 		
					

Ak uvidíte niekoho ničiť zberné nádoby, ak budú nádoby
preplnené, ak budú niekde „čierne skládky“ , kontaktujte nás:
Design manuál

					
					
					
					

TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá
úvod
na tel.č. 032/ 776 32 15
príp. e-mailom: tsst@tsst.sk
bioodpad.staratura.sk

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované
z fondov Európskej únie/Kohézneho fondu
ochranná zóna

