KAM S NIMI?
druh odpadu ANO...co do kontejneru patří?

NE...co do kontejneru nepatří?

PLASTY
(žlutý)

podlahové krytiny
PVC, novodurové trubky
koberce
obaly od olejů (i potravinářských)
silně znečištěné obaly
obaly se zbytky jídla
obaly od nebezpečných chemikálií
např. od barev

kelímky od jogurtů
obaly od špaget, bonbonů, čipsů...
tácky z balené zeleniny (neznečištěné)
obaly z CD
sáčky z odnosu potravin, "igelitky"
PET lahve
obaly od šamponů, kosmetiky
obaly od běžných čistících prostředků
obalové a balící fólie od spotřeb. zboží
bublinkové fólie, jiné druhy fólií
fólie v nichž jsou baleny PET lahve
polystyren (velké kusy do sběr.dvora)
uzavírací víčka od instantní kávy
obaly od polévek a potravin v prášku
PAPÍR
krabičky od pytlíkových čajů
(modrý)
vnější obal od čokolády
pytlíky od mouky, cukru, strouhanky...
noviny, časopisy s papírovou obálkou
krabice od bot, lepenkové krabice
sešity, paperbacky, knihy bez vazby
kancelářský papír, ostatní papír
BAREVNÉ SKLO
lahve od vína, nevratné od piva
(zelený)
nevratné od minerálek, nápojů, limo
nádoby z barevného skla
POZOR: tabulové sklo, je bezbarvé
přesto patří do zeleného kontejneru
BÍLÉ SKLO
lahve od vína, minerálek, sycených
(bílý kontejner)
nápojů, limonád, zavařovací sklenice
skleničky, skleněné nápoje
SMĚSNÝ ODPAD hygienické potřeby
(černý kontejner) papírové kapesníky
jednorázové pleny
dámské hygienické potřeby
CD nosiče (samotné disky)
výrobky z PVC, novodurové trubky
hračky, misky
malé kusy pěnového polystyrenu
kovová víčka od marmelád
kovové fólie od jogurtů, konzervy
porcelánové hrnky, talíře, keramika
zrcadla, prasklé žárovky
silně znečištěný papír
znečištěné platové obaly (maso, ryby)
zbytky jídel
zbytky z přípravy jídel (není-li kompost)
veškeré další odpady, které nelze
recyklovat

znečištěný papír:
mastný, od barev, od masa a potravin
časopisy s plastovou obálkou

monitory televizí a počítačů
zrcadla, hutní sklo
automobilová skla, zářivky, výbojky
žárovky, lahvičky od léčiv
konvice a nádobí z varného skla
porcelánové talíře a hrnky
keramické předměty a nádobí
drátosklo
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TETRAPAK
(oranžový kont.)

krabice od džusů, vína, mléka, protlaku
vždy vymýt a zmáčknout

SBĚRNÝ DVŮR

stavební suť z drobných úprav v domě
dlaždičky, cihly
ořezané větve, shrabané listí
posekaná tráva
polystyren pěnový - velké kusy
pneumatiky, novodurové trubky
zahradní hadice
odpad z vyklízení sklepů a půd
velkoobjemový odpad: nábytek
skříně, postele, gauče (pokud možno
rozebrané na jednotlivé součásti)
koberce, linolea, staré vany, umyvadla
kovy: plechovky, hrnce, nářadí
alobal, hliníková víčka

SVOZY

elektroodpad: tedy počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely,
elektrické nářadí, ledničky, mrazničky, rádia, mobily, nabíječky
tento odpad můžete vrátit v prodejně kde jste jej koupili, nebo jsou pro něj
určeny pravidelné jarní a podzimní svozy. Je možné jej v případě nouze přivézt
i do sběrného dvora.
nebezpečný odpad: autobaterie, domácí úklidová chemie (na silné znečištění
jako Drana, Krtek), chemikálie, louhy, kyseliny, rtuťové teploměry, prostředky
na hubení hmyzu, repelenty, zářivky, ledničky a mrazničky, monitory TV a PC,
umělá hnojiva, mořidla na semena, prostř. proti plísním a houbám, na hubení
hlodavců, hmyzu a plevelů, nemrznoucí náplně do motorů, použité motorové
oleje, organická rozpouštědla, lepidla, barvy, laky, nátěry všeho druhu, mazací
oleje, odmašťovadla, "térpapír", práškové pigmenty, atd. Pro tento druh jsou
zásadně určeny speciální svozy.

JINAM PATŘÍ:

autovraky: na tomu určená autovrakoviště
elektrotechnika: zpět k prodejci, nebo pravidelný svoz
oblečení, textilie: charita
pneumatiky: prodejce, servisy, sběrný dvůr
léky: lékárny

Kolem třídění odpadů se stále vyskytuje několik mýtů. První je "Stejně to potom svezou na jednu
hromadu." Opravdu si myslíte, že když město, či firma vynaloží spostu peněz na zavedení tříděného
odpadu, najme lidi a vybuduje zařízení, nepokusí se pak dostat peníze zpět tak, že vytříděnou
surovinu prodá? Je to jeden z mála způsobů, jak zlevnit nákladné odpadové hospodářství.
Pokud však někdo do kontejneru na papír vhodí shnilá jablka, či plechovku s barvou, surovina
je znehodnocena a celý obsah kontejneru musí zkončit na skládce, protože už se nedá recyklovat.
Další mýtus je: "Plasty, papír i sklo sváží stejné auto a stejný chlap, takže to stejně skončí na jedné
hromadě." Ano, plasty, sklo i papír může svážet jedno auto a jeden chlap, někdy i během jediného
dne. Svozové auto stojí několik milionů Kč a málokterá firma si může dovolit mít na každou surovinu
jiné auto. Proto se svozový vůz vyprázdní, vyčistí a jede zase pro něco jiného.
Děkujeme, že třídíte odpady.
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