Jak třídit – co kam patří?
Co patří do červeného kontejneru?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mobilní telefony, vysílačky, navigace
přehrávače mp3, diskmany, rádia
notebooky, klávesnice, myši
baterie, nabíječky, prodlužovací šňůry
kalkulačky, budíky
elektronické hračky, auta na vysílačku
(elektropohon), roboti
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače,
mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky
žehličky, ruční vysavače
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 cm

Do červených kontejnerů nepatří zářivky, televize, monitory. Ty budou i nadále vyváženy spolu
s velkoobjemovým odpadem 2× ročně.
Červený kontejner je umístěn u kulturního domu.
Co patří do nádob na kovový odpad?
•
•
•
•

kovové obaly, například konzervy od potravin
plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů
kovové obaly od kosmetiky
ostatní kovové předměty

Obaly z kovů jsou obvykle značeny:

Do kovových odpadů nepatří plechovky od barev a ředidel, nádoby od pesticidů a dalších chemikálií
a zařízení složené z více materiálů.
Prosíme o vhazování čistých obalů zbavených od zbytků jídla a zmáčknutých plechovek z důvodu
úspory místa. Nádoba na kovový odpad je umístěna u kulturního domu a u č.p. 185 (p. Bzirská) na
Malé straně. Pokud budou kontejnery plné, neukládejte odpad vedle popelnice/kontejneru, ale
vyčkejte na jeho vyprázdnění a uložte odpad později. Buďte prosím ohleduplní ke svému okolí,
udržujte místo okolo kontejnerů v čistotě. Toto platí obecně pro všechny odpady a kontejnery.

Co patří do nádob na potravinářský olej?
•

veškeré jedné oleje a tuky

Oleje a tuky slívejte do PET láhve a po naplnění odneste do nádoby
umístěné u kulturního domu nebo u č.p. 185 (p. Bzirská) na Malé
straně.
Do nádob na potravinářské oleje nepatří olej motorový!

Co patří do žlutých pytlů na plasty?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

folie
sáčky
plastové tašky
sešlápnuté PET láhve
vypláchnuté nápojové kartóny bez zbytků
nápojů (od mléka, krabicového vína, džusu,
smetany)
kelímky od jogurtů
prázdné obaly od čistících přípravků
pěnový polystyren
obaly od kosmetiky a čistících přípravků
balící fólie od spotřebního zboží
obaly od CD disků

Obaly z plastů jsou obvykle značeny:

+

Do žlutých pytlů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, bakelit, guma,
PVC, linoleum, pneumatiky, molitan, novodurové trubky, plastové obaly od barev a jiných
nebezpečných látek.

Co patří do modrých pytlů na papír?
•
•
•
•
•
•

papírové obaly
sešity, kancelářský papír (pokud jsou papíry spojeny
kovovou sponkou, nevadí to)
papírové krabice a kartóny se mohou ponechat i se
zbytky lepicí pásky
ruličky od toaletního papíru
obálky i s okénky
noviny, časopisy, reklamní letáky

Obaly z papíru jsou obvykle značeny:

Do modrých pytlů nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, pleny, voskovaný a uhlový
papír.

Co patří do nádob na bioodpad?
•
•
•
•
•
•
•
•

travní hmota, listí, tráva seno
košťály
celé rostliny i zbytky rostlin
odpad ze zeleniny, ovoce
piliny, hobliny, kůra
sedlina kávy, čajové sáčky
jemné větve, drcené větve
nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina

Do nádob na bioodpad nepatří zbytky živočišného původu, uhynulá zvířata, tekuté odpady, větve
větších rozměrů, směsný komunální odpad, nebezpečný odpad.

Co patří do kontejnerů na sklo?
 skleněné láhve od nápojů
 skleněné nádoby
 tabulové sklo
 zavařovací sklenice
 láhve od nápojů, omáček, dochucovadel patří do barevného
skla (musí být prázdné, nemusí být vypláchnuté)
Obaly ze skla jsou obvykle značeny:

Do kontejnerů na sklo nepatří varné a laboratorní sklo keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Co patří do kontejnerů na textil?
•
•
•
•
•

letní i zimní pánské, dámské a dětské oblečení
obuv (i prošlápnutou)
plyšové hračky
funkční tašky, batohy, kabelky
bytový textil (lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony i spacáky, polštáře, deky)
Nádoba na textil je umístěna u kulturního domu.
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