Sviatok všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých
Obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú množstvom umelých kvetov,
vencov a kahancov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký to má
dopad na životné prostredie?
ZBYTOČNÝ A VEČNÝ ODPAD NA SKLÁDKACH
Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša vyrobené z viacerých
materiálov a nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou sú
tak odsúdené na skládku odpadov, kde sa rozkladajú
stovky rokov. Veľkým problémom je aj množstvo sviečok
v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia,
končia na skládkach, kde sa menia na „večný odpad“.

MALÁ ZMENA, VEĽKÝ VÝSLEDOK
Skúsme to tento rok spraviť inak. Namiesto umelých kvetov,
vencov a iných ozdôb prinesme na hroby našich blízkych
kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydržia možno až do prvých
mrazov a sú cenovo dostupné. Vsadiť môžeme aj na výzdobu
z prírodných materiálov – šišiek, sušených kvetov či ihličia.
Ak už máme sklenené kahance alebo svietniky, používajme
ich čo najdlhšie. Za zváženie stojí použitie sviečok zo
sójového alebo včelieho vosku.
Aj prírodné materiály raz skončia ako odpad. Živé kvety bez
plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov,
burinu, lístie či konáriky vytrieďme, aby zbytočne neputovali
na skládku. Ak nie sú na cintoríne dostupné nádoby na triedený
odpad, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma.

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.
MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:
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www.triedime.sk

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
...
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber
hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
patrí do triedeného zberu.
Obal označený

www.envipak.sk

www.vezmisi.ma

