Obaly jsou příliš cenné,
aby se staly odpadem.

Proto nesmí do
zbytkového odpadu.
Obaly jsou vyrobeny z důležitých surovin, ze kterých lze vyrobit nové
produkty. To znamená, že jsou recyklovány. Podmínkou je, že obaly ze skla, papíru a kartonu i z lehkých materiálů (umělé a kompozitní
materiály, hliník a bílý plech) jsou
shromážděny odděleně a lze je tak
dát do procesu recyklace.

Bioodpady patří do nádoby na bioodpad nebo na
kompost.
Vznikne z nich cenný humus.
Příroda nezná odpady. Její odpady,
jako je listí nebo dřevo, se rozkládají. Zhruba 30 až 50 procent odpadů
z domácností se může rozložit, lze
je kompostovat. Ve speciálních
zařízeních z nich vzniká cenný kompost, který je ideálním hnojivem pro
půdu.

Přidejte se a třiďte
s námi. Vyplatí se to nám
všem!
Odpady pečlivě třiďte – prospěje to
nám všem a snížíme tak zatížení
životního prostředí. Čím více odpadů
je likvidováno nesprávně, tím vyšší
jsou náklady na jejich správné
roztřídění v třídících zařízeních. Toto
třídění se částečně ještě stále provádí manuálně.

Toto můžete udělat
pro snížení množství
odpadů:
• Nenakupujte produkty se zbytečnými
obaly.
• Obaly, pokud možno, používejte
opakovaně.
• Dbejte na to, abyste kupovali nebalené zboží, například ovoce a zeleninu.
• Používejte systémy opakovaného
použití tam, kde je to smysluplné.
• Používejte náhradní náplně.
• Při nákupu si s sebou vezměte nákupní tašky, látkové tašky nebo koše.
• Svačiny na cesty balte do omývatelných plastových krabiček.
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Správné třídění
Pomáhá životnímu prostředí a šetří peníze

Nádoby na papír

Žlutý pytel

Nádoba na zbytkový odpad

Zhruba třetina odpadů z domácností je
schopna rozkladu, proto by tyto odpady měly
být ukládány odděleně, do nádob na bioodpad. Vzniká z nich vysoce kvalitní kompost.

Do nádoby na papír patří všechny tiskoviny
a obaly z papíru/kartonu.

Do žlutého pytle/žluté nádoby na odpad patří
pouze obaly z umělé hmoty, kovu a kompozitních materiálů (např. nápojové obaly).

Do nádoby na zbytkový odpad patří všechny
nerecyklovatelné odpady, které nepatří do
žlutého pytle/kontejneru, nádoby na bioodpad nebo papír nebo do kontejneru na sklo.

Co patří do bioodpadu

Tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity, katalogy), papír na psaní, školní sešity, obálky, kartony a lepenka, zmačkaný papír, obaly (např.
sáčky od mouky, cukru, krabice).

Nádoba na
bioodpad

Zbytky jídel a potravin (také zkažené
a plesnivé odpady z ovoce a zeleniny, zbytky chleba), skořápky z vajíček, ořechové
skořápky, kávová sedlina, kávové filtrační
sáčky, čajové sáčky, rostliny z květináčů (bez
květináče), květiny, hlína, vánoční větvičky,
vánoční stromky, posekaná tráva, ostříhané
větve ze stromů a keřů, listí, rostliny všeho
druhu, seno, sláma, kůra, spadané ovoce,
vlasy, peří, piliny, dřevěná vlna, organické
stelivo, kuchyňský papír.

Co nepatří do bioodpadu
Sklo, kov, umělá hmota, popel, dřevěné uhlí,
smetky, sáčky z vysavačů, popel z cigaret,
hygienické prostředky, pleny, obaly od
nápojů, minerální stelivo, ošetřené dřevo,
kameny, písek ...

Důležité
Bioodpady nejlépe zabalte do novinového
papíru a pak je vhoďte do nádoby. Bioodpady, které sbíráte do plastového sáčku, neházejte do nádoby i se sáčkem, ale ze sáčku je
vysypte. Plastový sáček pak vhoďte do nádoby na zbytkový odpad. Nádobu na bioodpad
vždy pečlivě uzavřete.
Pro zamezení tvorby zápachu umístěte nádobu na bioodpad do stínu a ukládejte do ní pokud možno hrubší materiál, jako jsou větší
a drobné větve, květiny, křoviny, zeminu,
kořeny. Ubrousky, papírové utěrky nebo zabalení bioodpadu do papíru také pomáhá pohlcovat vlhkost a tím i zápach.
Nádoby na bioodpad, které v zimě zamrznou, nelze vyvážet. Proti zamrznutí pomůže
vyložení resp. pokrytí dna nádoby kartonem
nebo papírem.

(modrá popelnice)

Co patří do nádoby

Papír, lepenka a kartony by měly být čisté. Lepicí pásky, úchytky nebo nálepky odstraňte.

Co nepatří do nádoby
Staré tapety, použitý hygienický papír
a papírové ubrousky, uhlový nebo modrý
papír, znečištěné voskové papíry, povrstvené
papíry a kartony, obálky s plastovou výplní
– to vše patří do zbytkového odpadu, a nápojové obaly – ty patří do žlutého pytle, žluté
nádoby na odpad.

Důležité
Obaly z papíru, lepenky nebo kartonu stlačte.
Velké kartony do nádoby „necpěte“, ale
nejprve rozdělte na menší kusy. Obaly
z různých materiálů rozeberte, např. krabice od bonboniér nebo cigaret. Do nádoby/kontejneru na papír patří pouze papír;
umělohmotné části a alobal patří do žlutého
pytle/žluté nádoby.

Kontejner na
sklo
Patří sem nezálohované skleněné nádoby,
například sklenice od zeleniny a marmelád,
láhve od vína. Nepatří sem mimo jiné tabulové, drátěné, zrcadlové, olověné sklo, keramika,
žárovky, předměty z domácnosti ze skla, kamenina – ty patří do nádoby na zbytkový odpad.

Sbírají se tyto obaly
… z umělé hmoty: fólie, láhve, sáčky, kelímky
(např. od jogurtu), polystyrenové obaly, tuby
(např. od zubní pasty)
… z bílého plechu: konzervy, uzávěry, šroubovací
uzávěry
… z hliníku: misky, víčka, fólie (např. od čokolády),
prázdné obaly od sprejů, sáčky (např. od polévek)
… z kompozitních materiálů: nápojové kartony
(např. mléko, džus), vakuové obaly

Popel, modrý nebo uhlový papír, použité
zapalovače, žárovky, guma, smetky, psací
potřeby, kůže, čisticí hadry, keramika, sáčky z
vysavače, okenní sklo, sklo ze zrcadla, zbytky
tapet, hygienické potřeby, pleny, stavební polystyren, krycí desky, spojovací materiál, lepicí
pásky, hadry.

Co nepatří do žlutého pytle

Co nepatří do nádoby

CD, diskety, jednorázové holicí strojky,
průhledné desky, hračky z umělé hmoty,
filmy, zubní kartáčky, krycí desky z polystyrenu, domácí spotřebiče z umělé hmoty (např.
misky, kbelíky), propisky, jiné předměty denní
potřeby – to vše patří do zbytkového odpadu.

Kompostovatelné odpady (nádoba na bioodpad), obaly (žlutý pytel / žlutá nádoba),
noviny a časopisy, knihy (nádoba na papír),
škodlivé látky.

Důležité

Škodlivé látky, jako zářivky, energeticky
úsporná svítidla, baterie a kyseliny musí být
odevzdány při mobilním sběru škodlivých
látek. Termíny jsou uvedeny v odpadovém
kalendáři. Patří sem i nádoby se zbytky laků
a ředidel.

Obaly musí být prázdné, ale nikoliv vymyté.
Obaly, které jsou složeny z několika materiálů,
rozeberte na jednotlivé části; například hliníkové víčko oddělte od kelímku na jogurt, papír
od čokolády oddělte od alobalové fólie – papír
vyhoďte do nádoby/kontejneru na papír.
Obaly z různých materiálů nevkládejte do
sebe; tedy kelímek od jogurtu nezastrkávejte
do prázdné konzervy, ale do pytle je vložte
odděleně.

Co patří do nádoby

Důležité

Zbytky s nátěrovou barvou na stěny nechejte uschnout a vyhoďte do nádoby na
zbytkový odpad. Prázdné obaly (od barev,
laků, ředidel) lze vyhodit do žlutého obalu/
žlutého kontejneru.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE)
Pobočka:
Meißner Straße 151 a, 01445 Radebeul
Servis:
Tel. 0351 40404-50, www.zaoe.de, info@zaoe.de
Otevírací doba:
pondělí, středa, pátek
9:00 - 12:00 hod
		
úterý, čtvrtek
9:00 - 12:00 hod
			
14:00 - 18:00 hod

