POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na informačnú kampaň, ktorá sa uskutoční
dňa: 11. apríla 2018
V Kultúrnom dome vo Vlčanoch
O 17.00 hod. v slovenskom jazyku
a
o 18.30 hod. v maďarskom jazyku.

Témou prednášky je:
,,Prečo sa zaoberať triedením odpadu a podporou domáceho
kompostovania?"

Súčasťou prednášky bude aj ukážka kompostéra a jeho používanie.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Vážení spoluobčania!
Dovoľujeme si Vás oboznámiť so skutočnosťou, že od mesiaca marec začala naša
Obec Vlčany triediť tetrapaky – viacvrstvové obaly.
Medzi tetrapaky patria: obaly z mlieka, smotany, džúsov, vína.
Použité a čisté tetrapaky môžete vhadzovať do oranžových kontajnerov na stojiskách:
Pri základnej škole, pri Futbalovom ihrisku a v Somole.
Zber sa uskutoční v nasledovných týždňoch:
Marec – 13. týž., apríl – 17. týž., máj – 21. týž., jún – 25. týž., júl – 29. týž., august – 35. týž.,
sept. – 39. týž., október – 43. týž., november – 47. týž., december – 51. týždeň.
Presný deň vývozu Vám bude oznámený cez obecný rozhlas.
Plasty sa v našej obci zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré poskytuje odpadová
spoločnosť na výmenu.
Pokiaľ máte viac plastov a nedostatok žltých vriec dávajte plastový odpad do priesvitných
vriec, aby pracovníci zberovej spoločnosti videli, že sa vo vreciach nachádzajú plasty a nie iný
odpad. Nepoužívajte čierne vrecia, tie nebudú vyvezené!!!
V prípade, že nemáte plastové vrecia obecný úrad Vám ich poskytne.
Kontajnery na separovaný zber v obci sú rozmiestnené nasledovne:
Somola – sklo – 2ks, kovy – 2ks, tetrapaky – 1ks
Futbalový štadión – sklo – 1ks, kovy – 1ks, tatrapaky –1 ks
Základná škola – sklo – 1ks, kovy – 1ks, tetrapaky – 1ks
Za Orionom – sklo – 1ks, kovy – 1ks
Kultúrny dom – sklo – 1ks, kovy -1ks
Cintorín – sklo – 1ks, kovy – 1ks
Textil a topánky – pred poštou, pri SUPERMARKETE COOP a pri malej JEDNOTE, pri
autobusovej zastávke ZŠ
Marhaálló – sklo – 1ks, kovy – 1ks
Kontajnery na separovaný zber sú označené etiketou, ktorá určuje aký druh odpadu do
kontajnera patrí.
---------------------------------------------------------------------

Žiadame Vás, aby Ste do nádob nevkladali iný odpad ako ten, na ktorý je
kontajner určený!!!

