PŘEHLED TŘÍDĚNÍ ODPADU
Věříme, že jistě drtivá většina z vás, občanů, odpad poctivě třídí. Opakování je však matkou moudrosti a nikdy není
na škodu si některé věci připomenout. Proto jsme si pro vás připravili krátký přehled toho, co patří a co nepatří do
popelnice a čím se orientovat při třídění odpadů.
Do zbytkového odpadu (tzv. směsného komunálního odpadu) nepatří odpady, které jsou odděleně sbírané a
využitelné. Za zneškodnění zbytkového odpadu obec platí vysoké finanční částky a zejména z toho se odvíjí i výše
poplatků za odpady pro občany. Je tedy rozumné, aby se občané snažili množství tohoto odpadu co nejvíce omezit.
Nicméně doporučujeme přečíst Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015.
Kam s tříděným odpadem a co do tříděného odpadu patří?
PLAST – žlutý kontejner
⇒ sešlápnuté PET láhve, vymyté obaly od čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a dalších mléčných
výrobků, fólie, sáčky, plastové tašky, pěnový polystyren po menších kouscích
v naší obci sem patří také krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína, mléka – zkrátka Tetra paky.
Kelímky od jogurtů a mléčných výrobků – nemusí se vymývat, stačí vyškrabat lžičkou a vyhodit do plastů.
× Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, linolea,
pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)
Plast zabírá hodně místa, proto je nutné plastový odpad vždy sešlápnout nebo zmačkat.
PAPÍR – modrý kontejner
⇒ noviny a časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, lepenka, knihy, obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými
sponkami, bublinkové obálky BEZ plastového vnitřku
Papíru produkujeme nejvíc, proto je důležité ho taky co nejvíc vytřídit.
Barevné SKLO – zelený kontejner
⇒ nevratné lahve od piva, lahve od vína, limonád a nealkoholických nápojů, barevné sklo z oken a ze dveří
⇒ sklenice od zavařenin, marmelád, kečupů, rozbité skleničky, čiré lahve od vína
× Do kontejnerů na sklo nepatří keramika ani porcelán, autosklo nebo zrcadla. Ty vyhazujte do směsného odpadu
nebo odvezte do příslušné sběrny.
POZOR! Skleněný odpad nikdy schválně nerozbíjejte! Dá se totiž recyklovat a znovu využívat do nekonečna.
Zatímco v přírodě by se rozkládal tisíce let.
KOVY – šedý kontejner
Co můžeme třídit do šedého kontejneru?
• Plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka;
• konzervy;
• alobal;
• hliníková víčka;
• hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem).
BIOODPAD – na pozemku za bytovkami
⇒ listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
× Do bioodpadu nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

