V rámci šetrenia životného prostredia, ako aj zákona 223/2001
Z.z. o odpadoch, ktorý je nekompromisný a nadobudne ú innos od
1.1.2010 nám vyplývajú povinnosti tak ako obci, tak aj producentom,
teda firmám aj ob anom. Aby sme sa stotožnili s touto úlohou,
postupne nadväzujeme na alšie triedenie odpadu. K triedeniu PET
fliaš a skla pribudnú TETRA PACK obaly (od mlieka, džúsov),
drobné kovové obaly (od paštét, nápojov, sú iastky, alobaly, vrchnáky
od jogurtov, hliník, farebné kovy). Zber papiera, ktorý sa zbiera
v rámci našej školy, za o školám sa platí za množstvo. Tento zber
papiera rozširujeme aj pre ob anov tak, že sa zber uskuto ní vždy
v pondelok ráno od 7,15 do 7,30 hod. na školskom dvore.
Na troch stanovištiach ku kontajnerom na PET f aše a sklo pribudnú alšie
dva na TETRA PACK a drobný kovový odpad. Vymení sa aj ve ký kontajner na
cintoríne, ktorý sa nahradí 1110 lt., bude pristavený z vonkajšej strany severnej
brány a bude sa vyprázd ova každé dva týždne.

Zber netriedeného domového a separovaného odpadu je zla ovaný
v rámci celého
okresu, musí by dodržaný harmonogram.
Harmonogram pre našu obec je vyvesený na úradnej tabuli vo
vestibule OcÚ a na webovej stránke www.panovce.ocu.sk. Nie je
možné ho dola ova pod a našich potrieb, preto vás žiadam, aby ste
boli oh aduplnejší pri nap aní kontajnerov, istoty ich okolia
a hlavne nezabudnite na PET f aše, ktoré stla ené zaberajú 1/3
objemu.
Každá obec má predpísaný objem triedeného odpadu na roky 2006
až 2010 pod a po tu obyvate ov, ktoré sa musia plni . Nezabúdajme,
že okrem kontajnerov - celoro ne na troch stanovištiach, sa zbiera
papier v škole, 2x ro ne sa pristavujú ve ké kontajnery a 1x ro ne sa
zbiera elektroodpad, pneumatiky a akumulátory. V prípade, ke
niekto má po as roka nadmerný odpad, môže ho zavies do zberného
dvora v Moldave nad Bodvou a nezabudnú ho nahlási za obec
Pa ovce. Tiež je možnos riešenia stavebného odpadu a strešnej
krytiny, tento odpad sa vysklad uje na vyhradených plochách za
odplatu.
Nehospodárnym a neefektívnym spôsobom nakladania s odpadom sme si
zne istili naše okolie a za ažili životné prostredie, ke že už na to nie je žiadny
dôvod, je prísny zákaz vývozu akéhoko vek odpadu na nelegálne skládky.
akujeme Vám za pomoc pri ochrane životného prostredia.
Marta Sehnalová, starostka

Priemerný lovek na Slovensku vyprodukuje 315 kg odpadov ro ne.
Náš doma vyprodukovaný odpad sa skladá z týchto zložiek ( cca v %):

drevo, guma, koža ...3 %

nebezpe ný odpad ...1 %
(farby, riedidlá, oleje)

papier ... 20 %

sklo ....8 – 12 %

bioodpad ...44,5 %

textil...4 %
plasty ... 7 – 8 %

elektroodpad ... 4 %
kovy ...4 – 5 %

Až 60 % odpadu sa dá vytriedi a zúžitkova . Je na nás, i a ako
pomôžeme sami sebe, prírode a budúcim generáciám. Ani zdroje
nerastných surovín nie sú nevy erpate né.

