Úvodník

Vážení a milí občania!
Na úvod chcem popriať všetkým
školákom – základným, stredným aj
vysokým, veľa zdaru, trpezlivosti, šikovnosti
a múdrosti, pri vykročení do nového školského roka.
Nech Vám je v ďalšom živote na úžitok všetko, čo sa
naučíte, majte radosť z poznania, ktoré môžeme
čerpať stále ešte zadarmo a robte radosť sebe,
učiteľom aj svojim rodičom.
V septembri, konkrétne 8.9.2017 sa o 18:00
uskutoční na obecnom úrade riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva. Okrem bežnej agendy
chceme prerokovať niektoré návrhy na vylepšenia
v obci a preto privítame každý hlas a návrh.
Keďže v jeseni sa uskutočňujú v záhradách
upratovacie práce, zberajú sa zemiaky a pod.,
opätovne Vás prosím, aby ste biologický odpad
nespaľovali, ale kompostovali. Aj dym z obyčajnej
trávy je toxický a nepríjemný ako pre vás, tak aj pre
spoluobčanov. Ďakujem.
Ako poslednú z prác našich detí, ktoré sa úspešne
prezentovali
na
celoslovenskom
kole
environmentálnej súťaže Stromu života, by som chcel
predstaviť príspevok Tadeáša a Esterky Jenčových. Vo
svojej prezentácii porozprávali príbeh o svojom psovi
Maxovi. Krátko nás previedli históriou bernardínov
a popísali, ako sa o neho starajú: cvičenie, hry,
kúpanie, kŕmenie. Svoje postrehy doplnili aj videom,
na ktorom Tadeáš poukladal hračky rôznej farby
a Maxík si vyberal hračky podľa farby. Na základe
tejto hry potom zisťovali, ako „farebne“ vidí pes

firiem, ktoré sa zaoberajú ich dotriedením
a úpravou.
2. Plasty sú dotrieďované väčšinou ručne na
Číslo 9, ročník 07, september 2017
dotrieďovacích linkách. Plasty sa oddeľujú od
a došli k záveru, že psy nevidia čiernobielo, avšak ostatných nečistôt a triedia sa podľa druhu, kvality
a farby. Vytriedený plastový odpad sa následne
farby vnímajú inak ako človek.
lisuje do balíkov a odváža do recyklačných
Čo sa stane...
závodov.
V piatok 8.9.2017 o 18:00 sa na obecnom úrade 3. Spracovanie plastov v recyklačných závodoch
uskutoční riadne rokovanie obecného zastupiteľstva
prebieha v nasledovných fázach:
obce Lúčina. Všetkých srdečne pozývame, aby sme
spoločne prejednali Vaše návrhy, pripomienky či
a) Vytriedené plasty sa mechanicky upravujú
kritiku.
vybranou formou podľa tvrdosti plastov
drvením, rezaním, strihaním, mletím, ktorými
Vývoz odpadu:
sa odpad zmenšuje na požadovanú veľkosť.
1.9.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
Najčastejšie sa na úpravu využívajú nožové
12.9.2017 – PET fľaše a zmiešané plasty
mlyny, ktoré majú v spodnej časti sito a ním
22.9.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
prepadáva namletý materiál.
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo
b) Upravené plasty sa perú, aby sa zbavili silného
znečistenia.
skoro ráno o 6:00 hod.
c) Po praní sa plasty sušia, čím sa zníži obsah
Odpadový miniseriál
vody v drvine. Sušenie sa robí horúcim
Plasty
vzduchom alebo vákuovo.
Medzi odpady z plastov patrí: PET a PE fľaše od
d) Nasleduje regranulácia, kde na začiatku sa
minerálok, malinoviek, vína, kofoly, oleja, octu; fľaše
pripravené plasty roztavia. V granulovacom
od aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov;
stroji sa z tejto hmoty vytláčajú pásy hmoty,
ktoré sa ďalej režú na požadovanú veľkosť.
polystyrénové tácky, nádobky od jogurtov, smotany,
Výsledný granulát môže mať rôzny tvar, napr.
masla, rastlinného masla; vrecká od mlieka, plastové
tehličiek, valčekov, šošoviek. Regranuláty
poháre, igelitové tašky, mikroténové vrecká,
predstavujú polotovar na výrobu nových
záhradné fólie, plastové hračky...
výrobkov.
e) Z regranulátu sa vyrábajú plastové výrobky
AKO PREBIEHA ZBER A RECYKLÁCIA PLASTOV ?
s využitím
množstva
technologických
postupov,
ktoré
sú
vybraté
podľa
1. Zber plastov prebieha do zberných nádob/vriec na
požadovaného finálneho výrobku a podľa
to určených, v školských zariadeniach, v Zberných
druhu plastu.
dvoroch a na zberných miestach súkromných
spoločností. Odpad po vyzberaní je prevezený do

Trúba Lúčinská

VEDELI STE, ŽE...
 Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5

Jubileá
V septembri oslávia svoje narodeniny títo občania:
Bačová
Miroslava,
Bugošová
Margaréta,
Hadviždžáková Veronika, Jenčurák Ján st., Mitaľ
Peter, Nadzon Ján, Svat Ladislav ml., Šiška Daniel,
Švábik Matúš, Uhrín Vladimír st.
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť
Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko.

tony ropy. Toto množstvo ropy je možné
nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri
takejto recyklácii dochádza k 97% úspore
energii oproti výrobe z ropy.
 PET je 100% produktom ropy alebo zemného
plynu
 30 vyzbieraných plastových PET fliaš stačí na
výrobu 1 fleecovej bundy
 z tvrdých
plastov sa vyrábajú palety,
Kameňák na záver... 
protihlukové steny ...
 zo zmesových plastov sa vyrába záhradný Nahnevaný Janko príde po prvom dni v škole domov
nábytok
a mama sa ho pýta:
 Ropa, ktorá sa ročne používa na výrobu plastov,
- Tak čo? Ako bolo prvý deň v škole?
by stačila ako palivo pre 100 000 áut na jeden
- Je to podvod! Na dverách je napísané „1.
rok.
trieda“ a vnútri len samé drevené lavice!!!
 Pri skladovaní plastových fliaš v aute dochádza
k ich
prehrievaniu
a intenzívnejšiemu
uvoľňovaniu karcinogénnych látok do
nápojov.
- Mami, tá večera mi nechutí! – narieka Janko.
 Nápoj, ktorý kúpime a pijeme z plastovej fľaše,
- Buď ticho a jedz! O dvadsať rokov budeš
je v závislosti od jeho ceny 200 až 1000 krát
manželke rozprávať, aká som výborná
drahší ako voda z vodovodu.
kuchárka!
ČO MÔŽEME UROBIŤ ?





odpad z plastov odovzdajme v rámci
separovaného zberu odpadov
Lord sa pri raňajkách zamyslí a povie sluhovi:
pri
nákupe
uprednostňujme
nápoje
- James, dnes mám chuť pracovať... Vajíčko si
v sklených vratných fľašiach pred nevratnými
olúpem sám.
plastovými fľašami
odmietnime ponuku plastových vreciek alebo
tašiek za zabalenie kúpených produktov
nosme si vlastné plastové vrecká na nákup
zeleniny a ovocia, pečiva

Vaše príspevky a námety radi privítame osobne, alebo na:
starosta@lucina.sk. Elektronická verzia trúby a kopec iných informácií
sú prístupné na www.lucina.sk. Trúba Lúčinská, sporadická tlačovina,
vydáva obecný úrad Lúčina pre vlastnú potrebu, nepredajné

