NABÍZÍME KOMPOSTÉR PRO VAŠI ZAHRADU
ZCELA ZDARMA!
Vážení občané obce Nová Ves,
jistě nám dáte za pravdu, že domácí kompostování je vhodným řešením pro
předcházení vzniku bioodpadů – biologicky rozložitelných odpadů primárně
rostlinného původu vznikajících na Vašich zahradách či jiných „zelených“ pozemcích.
Tyto odpady se v tomto případě nedostávají do systému odpadového hospodářství,
ale jsou zpracovávány přímo v místě, kde se i následně využívají např. při údržbě
zahrad.
Je to celkem jednoduché. Do plastového kompostéru se dá posečená tráva, drny,
nadrcené větve, prostě vše, co naleznete na zahradě. Tyto profesionální kompostéry
jsou schopné pojmout i několik stovek litrů přírodního odpadu. Díky speciálnímu
ventilu, kterým řídíme prostup vzduchu celou masou, celý proces kompostování
urychlují. Doopravdy kvalitní kompostéry pak ještě kromě regulačního ventilu mají i
boční víčka pro snadný odběr již hotového kompostu a vrchní odklápěcí víko pro rychlé
doplnění o další odpad. Kompostér můžete nechat působit zcela bez obav i přes celou
zimu, jelikož je vyroben z mrazu odolného materiálu. Tímto způsobem máte možnost
stát se nejen skvělým zahradníkem, který má velice dobré hnojivo, ale i moderním
hospodářem, který je díky kompostéru schopen recyklovat až 30% celkového
domovního odpadu. Více na www.kompostuj.cz.
A právě obec Nová Ves ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza pro Vás připravila
v rámci projektu pod názvem „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu
Radbuza“, který získal finanční podporu z Operačního programu životní prostředí
(OPŽP) možnost získat takovýto krásný nový kompostér zcela zdarma na Váš či
dlouhodobě pronajatý pozemek, který užíváte jako zahradu či pozemek, kde máte
zeleň a tuto chcete kompostovat.
A co je k tomu třeba udělat? Stačí málo, jen:
-

vyplnit co nejdříve přiloženou žádost o kompostér a odevzdat ji na OÚ Nová
Ves nejpozději do 15.11.2017 (žádost je možno vyzvednou i na OÚ Nová Ves)
pokud budete vybráni, bude s Vámi uzavřena jednoduchá smlouva s obcí a
následně v dohodnutém termínu Vám bude nový kompostér předán

Stojí to za to. Děkujeme Vám za Váš zájem.
Vaše obec Nová Ves
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