Separovanie u nás
Každá obec je povinná triediť odpady, výnimkou nie je ani naša Valaská. Od roku 2009 máme
zavedený separovaný zber. Na začiatku sme separovali len pomocou jutových vriec. V súčasnosti sú
po obci rozmiestnené farebné kontajnery. Napriek zavedenému separovanému zberu stále väčšina
odpadu končí v nádobách na komunálny odpad a separovateľné zložky vo veľkom množstve končia
na skládkach.

Dôsledne vytriedený odpad je surovina vhodná na recykláciu a preto je dôležité pamätať si
odpadovú hierarchiu.
1. Minimalizujme vznik odpadov – základom je šetrná a menšia spotreba. tým, že
nebudeme nakupovať nadmerne veľa výrobkov (obalov) znižujeme množstvo odpadov,
šetríme prírodné zdroje a hlavne naše peniaze. Nemusíme sa zaoberať jeho
odsraňovaním.
2. Veci používajme opätovne – množstvo vecí sa dá opätovne použiť. Niektoré netreba ani
opravovať. Vyprodukujeme menej odpadov s potrebujeme menej zdrojov ako pri jeho
výrobe.
3. Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie – je potrebné aby sme kvalitne
separovali jednotlivé zložky už v domácnostiach, zamestnaniach a školách. Recyklácia nie
je náhrada za minimalizáciou odpadov ani opätovného používania. Je určená pre zničené
veci, ktoré sa už nedajú inak využiť. Namiesto ich uloženia na skládku sa takto ušetria
zdroje, energia a samozrejme finančné prostriedky.
Pre porovnanie cena uloženia komunálneho odpadu na skládku je približne 33 eur za tonu a
cena separovaného zberu firmou je 1,03 eur za nádobu. Čo sa oplatí viac? Avšak treba separovať
správne a do kontajnerov hádzať len to na čo sú určené. Ak to tak nie je, náklady na spracovanie sú
vyššie čo sa prejaví aj na poplatku za komunálny odpad.

Pre zopakovanie čo kam patrí

MODRÉ KONTAJNERY
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
krabice, kartóny (je potrebné rozdeliť papier od lepenky),
katalógy, papierové obaly a pod.
Nevhadzuje sa:
Mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový,
dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby,
alobal, obaly z mlieka, plastové fólie a pod.

ZELENÉ KONTAJNERY
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby,
tabuľové sklo, sklené črepy, poháre zo zaváranín a pod.
Nevhadzuje sa:
porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
sklobetónové tvárnice, varné a mliečne sklo, a pod.

ŽLTÉ KONTAJNERY
PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť
napr. zošliapnutím, stlačením), uzávery na fľašiach nevadia,
kelímky, sáčky, fólie, polystyrén, tetrapaky a pod., kovové
obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové
plechovky.
Nevhadzuje sa:
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok (motorových olejov, chemikálie, farby a pod.),
kovové obaly kombinované z iným obalom ako napr. zubné pasty

BIELE KONTAJNRY
obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze,
hračky, obuv a pod., môže byť zabalený v igelitovom obale
Nevhadzuje sa: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce

Zaujímavosti:
5 sklených pohárov = váza
10 časopisov = krabica na TV
30 PET fliaš = fleecová bunda
670 hliníkových plechoviek = bicykel
2 nápojové kartóny = 1 m2 kuchynských utierok
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