Jak třídit odpad
PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby
Možná nevíte:
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit
kancelářské svorky
• Do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové
okénko

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

V obci máme zavedeny oddělený sběr skla, tudíž při jeho třídění musíme rozlišovat, jakou má
barvu. Pro jeho sběr jsou na dvou místech (na parkovišti u Motorestu a u Czytelnie) dva
kontejnery: bílý a zelený.
Do bílého kontejneru patří čiré (bílé) sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se
ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo
nálepku, kterou má každý kontejner.
POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

PLASTY

Do žlutých nádob můžete odhodit :
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)
Možná nevíte:
• PVC je také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří
• Před vhozením do kontejneru není třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu
• Před vhozením do kontejneru nemusíte plastové obaly od kosmetiky a
kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat, mastné obaly je třeba
pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí

Seznam nejčastějších mýtů a dotazů ke třídění odpadů:
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
ŠPATNĚ
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím
zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
•

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně
vymýt.
ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku
vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou
mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
•

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské
svorky.
ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou
odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu,
odkud jsou vybírány magnetickou separací.
•

•

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.

ŠPATNĚ
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných
plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné
zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či
linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt,
je to chemikálie.
ŠPATNĚ
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete.
Dočištěny budou při dalším zpracování.
•

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.
ŠPATNĚ
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s
fóliovými okénky poradí za vás.
•

•

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.

ŠPATNĚ
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
ŠPATNĚ
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte
vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší
obci pro tento odpad určen.
•

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné
- smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky.
Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději
pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně
rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

BATERIE
kontejner na použité baterie je umístěn v budově OÚ Vendryně hned za vstupem,
rovněž u každého prodejce elektrozboží

SBĚR KOVŮ
Kovové odpady se odnášejí do sběren nebo na sběrné dvory.

SBĚRNÝ DVŮR
Adresa: Třinec Oldřichovice, tel.: 558/329 360
Sběrný nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou
do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého
kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
•
•

•
•
•
•

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a
zeleniny, slupky apod.
Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly
od potravin, uhynulá domácí zvířata
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny
(koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
Stavební odpad je zpoplatněn!
Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to
vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky
nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla,
oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

CO KAM PATŘÍ ?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autovraky - určená autovrakoviště, některé části do kovošrotů
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný
odpad (kromě nápojových krabic)
CD nosiče - směsný odpad
CD - plastový obal - kontejner na plasty
Elektrotechnika ("elektrošrot"¨)
- počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy
- sběrný dvůr nebo speciální mobilní sběrna nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ
ODPAD
Plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity") - kontejner na plasty
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství sběrné
dvory, kovošroty nebo směsný odpad
Léky – lékárna nebo sběrný dvůr či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem
tohoto odpadu
Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
Polystyren pěnový - kontejner na plasty
Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery
na sběr bioodpadu
Průklepová páska - směsný odpad

PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky, některé hračky - objemnější odpady
do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu
• Stavební sutě - sběrný dvůr (pouze za poplatek)
• Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr
• Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr

•

