Vážení spoluobčania, z ekologických ale aj ekonomických dôvodov je potrebné čo
najviac predchádzať vzniku komunálneho odpadu.
Odovzdajte preto Vaše nepotrebné odevy, obuv, hračky, hudobné nástroje, knihy,
bytové doplnky, kuchynský riad, dekorácie a mnoho ďalšieho, čo u Vás v domácnosti už
nenachádza využitie, ale iným ľuďom môže poslúžiť k ďalšiemu ekologickému využitiu.
Spoločnosť TEXTILECO, a. s. v spolupráci s obcou, zozbierané veci prirodzeným
spôsobom vracia späť k ľuďom, ktorí ich ešte využijú. Dávajú veciam druhý život a naviac
pomáhajú tým, ktorí pomoc potrebujú. Vďaka ich aktivitám získavajú prostriedky, ktorými
aktívne podporujú neziskové a charitatívne projekty.
Pri ďalšom spracovaní sa zozbierané veci triedia do troch kategórií:
KATEGÓRIA A sú odevy a veci, ktorých stav a kvalita umožňuje ich ďalšie využívanie k
ďalšiemu noseniu. Ich život bude pokračovať ďalej v pôvodnej podobe. Nájdu ďalšieho
nositeľa. Hračky, módne doplnky aj knihy dokážu vytriediť a dať im druhú šancu.
Oblečenie prosím zabaľte do igelitových vriec, aby nedošlo k jeho znečisteniu. Igelitové
vrecia sa pri triedení vytriedia do plastov.
KATEGÓRIA B sú odevy a veci, ktoré už nie je možné využiť k pôvodnému účelu. Šatstvo
v tejto kategórii sa ďalej rozčlení s ohľadom na jeho materiálové zloženie. Ďalej sa môže
priemyselne spracovať, napríklad rozrezaním, rozvláknením, prípadne ako prímes do
kartónov. Práca s touto skupinou vyžaduje drahé technológie a je veľmi náročná na spotrebu
energie, vznikne však nový výrobok s ďalším využitím.
KATEGÓRIA C sú odevy a veci, ktoré nebolo napriek všetkej snahe možno zachrániť a
zaradiť do skupín A a B. Šatstvo sa termicky a ekologicky zhodnocuje pri vysokých
teplotách. To znamená, že slúži ako palivo v elektrárňach. Má rovnakú výhrevnosť ako
hnedé uhlie. Zo šatstva tak vznikne svetlo a teplo.
Veci prineste vždy čisté a zabalené, napríklad v starej nákupnej taške, aby
nedochádzalo k znečisteniu pri transporte a zbytočnému znehodnoteniu zozbieraných vecí.
Do zberu nepatria:
Plesnivé, mokré alebo od chemikálií zašpinené veci. A tiež žiadne iné typy odpadov, než
je uvedené.

Zber bude vykonávaný v dňoch 03. až 05. októbra 2022 v čase od 14:00 hod. do
16:00 hod. v priestoroch bývalého Centra voľného času za potravinami Môj
obchod pri cintoríne. V prípade potreby iného času dovozu zberových vecí,
alebo pre ďalšie upresnenie zberu volajte na obecný úrad, alebo na tel. č. 0904
830 105.
Takýmto ekologickým a ekonomickým prístupom spoločne zvýšime koeficient
vytriedenosti odpadu v našej obci a zamedzíme ďalšiemu prudkému zvyšovaniu výšky
poplatku za jeho skládkovanie.

