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V Dobšinej sa začína zbierať
a separovať odpad z domácností!
VÁŽENÍ OBYVATELIA!
Dovoľujem si vás touto cestou
informovať o novej službe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva v našom meste.
Stále rastúce množstvo odpadov
nás núti hľadať riešenie, aby náklady na túto službu ostali na tej
istej úrovni ako v súčasnosti. Na
základe týchto skutočností je jediným účinným spôsobom zaviesť celoplošný separovaný
zber z jednotlivých druhov komunálneho odpadu. Našim zámerom je, aby sa na skládke odpadu neukladali druhy odpadov,
ktoré sa dajú inak využiť.
Preto chceme v mesiaci apríl
2007 zaviesť pravidelný separovaný zber od občanov. Separovaný zber bude v našom meste prevádzkovať spoločnosť
FURA s.r.o. v spolupráci s Pod-

Myslíte si, že javy
vo vašom okolí si
zaslúžia širšiu
pozornosť?
Kontaktujte nás!!!
MAIL :
dobsinske.noviny@inmail.sk
SKYPE:
juraj.karika@post.sk
Mob. : 0905 742 775

nikom služieb mesta Dobšiná
s.r.o. V tomto mimoriadnom
vydaní Dobšinských novín vám
preto predkladáme základné informácie týkajúce sa zavedenia
separovaného zberu. V priebehu apríla vám spoločnosť FURA
s.r.o. bezplatne rozdá do domácností farebne rozlíšené vrecia
na separovaný zber. Harmonogram vývozu zberných surovín je priložený ako samostatná príloha Dobšinských novín.
V tomto harmonograme je naplánovaný vývoz separovaného
odpadu na celý rok 2007. Separovaný zber bude prebiehať vrecovým systémom v rodinných
domoch a kontajnerovým spôsobom pri bytovkách.
Vrecový spôsob bude prebiehať
pokračovanie strana 2

Prečo triediť odpad?
Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov,
ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja,
0,76mil. metrov kubických zemného plynu a mnoho
elektrickej energie.
Z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
Recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie
oproti výrobe z primárnej suroviny
Tona zberového papiera zachráni 17 stromov

Anketa
Dobšinských novín
na strane 4!
Zapojte sa do ankety
a zlepšite svoju informovanosť o činnosti
Mestského úradu a
dianí v regióne!

grafika reklama médiá
Agentúra Gemedia Rožňava
vám ponúka svoje grafické
a reklamné služby:

grafické spracovanie letákov, vizitiek, hlavičkových papierov, firemných tlačovín,
sadzbu, úpravu digitálnych fotoghrafií atď.

Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou,
vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a
energiu

ŠPECIALIZOVANÉ PRÁCE:
tvorba elektronických formulárov, digitalizácia a tvorba rodinných fotoarchívov, digitalizácia
textov z papierových predlôh,
výroba kalendárov a mnohých
ďalších grafických a reklamných produktov.

Nevhadzujte iný komunálny odpad do kontajnerov určených na separovaný zber

INFORMUJTE SA:

Recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg
železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce

(udávané hodnoty podľa POH SR)

Kontakt: 0907 462 674
www.gemedia.sk
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Odpady vo svete: ako to beží inde?
Filozofia práce, objektívne a subjektívne dôvody vzniku myšlienky vychádzali z Európskej charty
o životnom prostredí a zdraví prijatej na Prvej európskej konferencii
o životnom prostredí a zdraví Svetovej zdravotníckej organizácie vo
Frankfurte nad Mohanom v Nemecku 8. decembra 1989. Charta
zdôrazňuje potrebu chrániť, zachovávať a zlepšovať stav životného
prostredia a zabezpečovať trvalo
udržateľný a z hľadiska životného prostredia bezproblémový rozvoj, uznávajúc, že zodpovedajúca starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutná na dosiahnutie
blahobytu ľudstva a zabezpečenie
základných ľudských práv, vrátane práva na život ako taký, uznávajúc tiež, že každý človek má právo
na život v prostredí, ktoré je postačujúce na zachovanie jeho zdravia
a dosiahnutie blahobytu a súčasne je povinnosťou každého, jednotlivo aj spoločne s inými, chrániť a zlepšovať životné prostredie

v prospech súčasných i budúcich
generácií.
Zmenšovanie sveta je neodvrátiteľné a týka sa i environmentálnych problémov sprevádzajúcich
ľudskú činnosť. Ochudobňuje sa
celá ľudská spoločnosť a budúce
generácie. Človek neustále vytvára nové materiály, výrobok sa stane
nepotrebným, nie je biologicky rozložiteľný v prírode, nastáva problém s hromadením odpadu, často
sa ich snažia rozvinuté krajiny vyviezť do
krajín tretieho sveta
i za úplatu, pričom
chudobnejšie krajiny sa snažia týmto
spôsobom
získať finančné
prostriedky. Envi-

ronmentálne problémy majú svoje
korene v medzinárodných ekonomických a politických vzťahoch,
ide vlastne o veľké medzinárodné
nerovnosti.
Medzinárodné
environmentálne problémy sú spojené hlavne
s problémov vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov, poškodzovania úbytku zdrojov obnoviteľných, a s problémom znečisťovania všetkých zložiek životného
prostredia ako aj prírodných eko-

systémov. Človek sa v každej dobe
učil mnohým postupom a hodnotám od prírody. Príroda človeku
vždy dáva príklad, ako sa dá zaobchádzať a rozumne využívať materiály a produkty, ktoré nám ponúka naša planéta Zem. Nie je predsa možné, aby ľudia donekonečna
produkovali ťažko spracovateľné
materiály a neefektívne zaberali
plochy skládkami.
Juraj KARIKA
foto autor

V Dobšinej sa začína zbierať
a separovať odpad z domácností!
dokončenie zo strany 1

tak, že občan v určený deň podľa
harmonogramu vyloží pred bránu
vrece s vyzberaným separovaným

komodita, ktorá prislúcha danému
dňu. V roku 2007 sa budú zbierať
nasledovné komodity: Elektronický šrot a pneumatiky sa budú zbie-

Papier

modré vrece

Tetra pak (krabice od mlieka)

čierne vrece

Plastové fľaše

žlté vrece

Sklo

zelené vrece

odpadom. Toto vrece sa vysype určenými pracovníkmi a naspäť vráti
majiteľovi domácnosti. Nie je podmienkou, aby separované komodity boli triedené len v dodaných vreciach. Je však nutné dodržať, aby
sa v určený deň vykladala len tá

rať tak, že občan ich v určený deň
podľa harmonogramu vyloží pred
bránu domu a vozidlo, ktoré vykonáva zber odvezie odpad.
Zavedením separovaného zberu
chceme prispieť k zníženiu ukla-

dania množstva odpadu na skládku, k zlepšeniu životného prostredia v našom meste a hlavne udržať
náklady na zber a likvidáciu na tej
istej úrovni ako v súčasnosti.
Mesto vám týmto ponúka a dáva
do pozornosti systém separovaného zberu. Veríme, že sa do navrhovaného zberu zapojíte v čo najväčšej miere a tak prispejete k zlepšeniu životného prostredia v našom
meste.
Mesto v súčasnej dobe v spolupráci s firmou FURA s.r.o. pripravilo projekt na recyklačný fond, ktorý finančne podporí zber nebezpečných odpadov a vybudovanie

zberného dvora. Projekt rieši zber
týchto komodít z komunálneho odpadu a to textil, plechovky od farieb, opotrebované oleje, autobatérie, neónové trubice a výbojky.
Začiatok tohto projektu sa predpokladá v polovici roku 2007.
Našim zámerom je v čo najväčšej
miere znížiť množstvo komunálneho odpadu a vytriedené zložky
z neho ďalej zhodnocovať.
Veríme, že táto nová služba v našom meste sa stretne s vašim pochopením a aktívne sa zapojíte do projektu separovaného zberu.
Karol Horník
primátor mesta DOBŠINÁ
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Filozofia separovaného odpadu: o čo ide pre životné prostredie?
V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo
sa deje s vecami, ktoré sme ešte
pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení
stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Bohužiaľ, ešte
stále málokde dokonale izolovanú, riadenú a povolenú. Väčšinou
sa umiestňujú na „čiernu ,,skládku“, ktorej hrozí kontaminácia
vody a pôdy priesakmi zo skládky. Skládky tiež zaberajú určitý

priestor v krajine a po skončení
ich životnosti treba vždy hľadať
nové lokality. Riešením nie je ani
spaľovanie odpadov v spaľovni.
Opticky sa množstvo odpadu
podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxickej škváry (ktorá sa musí
skládkovať špeciálne ako nebezpečný odpad) a úletu exhalátov do
ovzdušia. Riešením je teda predchádzanie vzniku odpadov, napríklad kupovaním nebaleného
tovaru alebo aspoň zapojenie sa
do separovaného zberu odpadu.

Filozoffia zbierania
Pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať - opäť použiť. Samozrejme, že
recyklovať sa nedá všetko, ale je
znova na nás, do akej miery používame výrobky, ktoré sa budú
dať po zrecyklovaní zas používať. Separovať odpad, zvlášť ho
triediť do špeciálnych kontajnerov na to určených, možno len čistý, zbavený zvyškov potravín, či
inak neznečistený. Pre rôzne dru-

hy odpadov sú kontajnery farebne
rozlíšené. Dôležité pri tom je, aby
sa jednotlivé druhy odpadu v kontajneri nepomiešali, lebo tým sa
znehodnotí celý jeho obsah.
Označenie značkou
Kupujte teda také výrobky, ktoré sa dajú znova použiť, alebo sú
v takom obale balené. A naopak
vyhýbajte sa produktom, ktoré to neumožňujú (balenie tovaru, jednorázový tovar). Pomôžte aj vy v boji za zdravšie životné prostredie!

Ako zbierame separovaný odpad:
Sklo – zelené vrece
ZBIERAME :
Fľaše od nápojov, sklenené črepy, sklenené obaly, tabuľové sklo, poháre od zaváranín.
(Bez uzáverov, nakoľko dotrieďovanie skla je náročné
a nebezpečné.)
NEZBIERAME :
Silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramiku, drôtené sklo, zrkadlá, autosklo, žiarovky, obrazovky
z TV prijímačov, sklo kombinované s iným materiálom.

Papier - modré vrece
ZBIERAME :
Noviny, časopisy, kancelársky papier, prospekty, knihy,
zošity, krabice, lepenku, kartón, papierové vrecúška.
(Kartónové krabice a obaly stlačte, budete mať viac miesta
vo vreci.)
NEZBIERAME :
Mastný, mokrý a inak znečistený papier, použité plienky,
voskový a samoprepisovací papier, hygienické potreby,
obaly od trvanlivého mlieka, obaly zmrazených potravín,
celofán, vrecúška od kávy.

Plasty - žlté vrece
ZBIERAME :
PET fľaše ( minerálky, nealkoholické nápoje ), fólie, sáčky,
tašky, obaly z kozmetických produktov - šampón, aviváž
a pod. (Obaly stlačte – budete mať viac miesta vo vreci
a my budeme prevážať menej vzduchu)
NEZBIERAME :
Obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly,
znečistené PET fľaše od olejov a nebezpečných látok.

Viete, že...
... na Slovensku sa ročne vyrobí 300 miliónov PET fliaš
na nápoje? Ide asi o 80 tisíc ton plastu, ktorý je ešte
možné druhtone spracovať a nezaťaží životné prostredie na skládke komunálneho odpadu
... na Slovensku pripadá priemerná ročná spotreba na
jedného obyvateľa 80 kilogramov papiera? Druhotným spracovaním papiera je možné zachrániť doslova
celé lesy!

Na zber separovaných surovín slúžia takéto farebne odlíšené kontajnery

Zberný dvor pre obyvateľov
Od júla 2007 v priestoroch
Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Niže Mesta 1039 Dobšiná
Druhy odpadov, ktoré môžete bezplatne priniesť :
elektronický šrot (televízor, monitor, počítač, chladnička)
pneumatiky
batérie, akumulátory, monočlánky
odpadové oleje
žiarivky, výbojky

Prevádzkový čas :
Pondelok až piatok 08:00 – 14:00 hod.
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DOBŠINSKÉ NOVINY – vydáva
Mesto Dobšiná, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Dobšinej č. 154 – 29/I. – 2001.
Vedie redakčná rada. Adresa redakčnej rady: Dom kultúry, 049 25
Dobšiná č. tel. 058/ 7941163.
Tlač: Tlačiareň OTOPRINT, Rožňava.
Grafická úprava: Agentúra GEMEDIA, Rožňava, tel. 0907 462 674,
www.gemedia.sk
Uverejnené príspevky nehonorujeme. Za pravdivosť príspevkov
zodpovedá autor.

NEPREHLIADNITE!!!

ČITATEĽSKÁ ANKETA

Dobšinských novín

Vážení čitatelia, súčasťou tohto mimoriadneho vydania Dobšinských novín je anketa, v ktorej sa vás chceme opýtať, v akej forme by ste si predstavovali vydávanie a obsah Dobšinských novín. Čo by malo byť ich obsahom, aké rubriky budete radi čítať a pod. Zvlášť vás prosíme, aby ste túto anketu
neprehliadli, ale zaslali nám svoje odpovede, ktoré sa stanú kľúčom k vytvoreniu koncepcie, podľa ktorej chceme zvýšiť kvalitu a obsah o témy,
ktoré by vás zaujímali.

1. DOBŠINSKÉ NOVINY SOM PREDTÝM VŽDY RÁD / RADA ČÍTAL/A/:
áno
nie
prečo:

4. MOJIM DOTERAJŚÍM ZDROJOM MESTKSKÝCH INFORMÁCIÍ BOLI:
denník KORZÁR
Dobšinské NOVINY

2. CHCEL/A/ BY SOM, ABY DOBŠINSKÉ NOVINY VYCHÁDZALI AKO:
mesačník
dvojmesačník
iné:

5. UVEĎTE PROSÍM VÁŠ NÁZOR NA MIMORIADNE ČÍSLO DOBŠINSKÝCH
NOVÍN A VŠETKO, ČO BY STE V NOVINÁCH RADI NAŠLI

3. ZAPOJÍTE SA DO ZBERU SEPAROVANÝCH SUROVÍN?
áno, záleží mi na životnom prostredí Slovenska
nie, daná téma ma nezaujíma
iné:

iné:

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Kontakt:

Anketu vystrihnite a pošlite poštou na adresu:
REDAKČNÁ RADA:
Dom kultúry, 049 25 Dobšiná č. tel. 058/ 7941163, alebo vhoďte anketový lístok
osobne do vopred pripravenej urny v Kultúrnom dome v Dobšinej. Jeden z Vás bude vyžrebovaný a ohodnotený vecnou cenou!

NOVINY
dobšinské

odpovede môžte zaslať aj mailom: dobsinske.noviny@inmail.sk

