Svoz tříděného odpadu 2021
Svoz je prováděn vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Sváží se: žluté pytle - plast
modré pytle - papír
zelené pytle - sklo
oranžové pytle - tetrapack

Datum svozu:
Duben

2. 4. 2021

Květen

7. 5. 2021

Červen

4. 6. 2021

Červenec

2. 7. 2021

Srpen

6. 8. 2021

Září

3. 9. 2021

Říjen

1.10. 2021

Listopad

5.11. 2021

Prosinec

3.12. 2021

PAPÍR
Co dávat:
• Noviny, časopisy (přečtené i nepřečtené)
• Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy,
apod.
• Reklamní letáky a další zběsilé reklamní tiskoviny
• Knihy (bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury, katalogy
• Kancelářský papír
• Veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír
• Dopisní obálky (klidně i s dopisy), pozvánky, vizitky, jízdenky
• Účtenky, složenky, upomínky, daňová přiznání
• Papírové etikety, booklety z CD a DVD
• Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků /ne sáčky
samotné/)
• Vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, spod
Co nedávat:
• kopíráky - obsahují karbonový prach, který vše zašpiní (používá ještě
někdo kopíráky?)
• pauzovací papír
• tapety zašpiněné od lepidla nebo papír zašpiněný například od barev po
malování
• papíry zašpiněné / umaštěné od potravin
• zalaminovaný papír (občanky, řidičáky, apod)
• toaletní papír, papírové kapesníčky, hygienické vložky
• plata od vajec, která nemají recyklační značku)
• nápojové kartony (a to i přesto, že papír obsahují)
• použité bankovky

PLASTY
Co dávat:
• PET lahve, plastové lahve od mléčných nápoju
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů a další
• Plastové obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních
past, apod.
• Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky, fólie ve kterých byly zabaleny
různé výrobky
• Igelitové obaly od pracích prášků, plenek, kartonů PET lahví, apod.
• Obaly od tatranek, bonbonů, chipsů a dalších sladkostí
• Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, potravin v prášku (např.
polévky)
• Obaly od mycích a čisticích výrobků na nádobí, okna, podlahu, nábytek,
apod.
• Polystyren pěnový, ochrana zboží v obalech, izolace, tácky od masa
• Polystyren tuhý, plastové nádobí, kelímky, příbory, plastová plata na

vejce
• Plastové květináče a truhlíky (ne manžely)
• Textílie ze 100% polyesteru (například košile)
• Víčka od instantní kávy, některých marmelád, pomazánek, apod.
Co sem nedávat:
• molitan, guma, lino, plastové trubky,
• pneumatiky, těsnění, žvýkačky
• tzn. vícevrstvé obaly - nápojové kartony (TetraPack)
• koberce
• obaly od olejů (od potravinových je třeba je dobře vymýt)
• obaly od nebezpečných chemikálií
.

SKLO
Co sem dávat( zelený):
• lahví z barevného skla (od piva, vína, limonád)
• tabulové sklo, sklenice
• obaly od léků - ale POZOR, vymyjte je, popřípadě raději se zbytky
odevzdejte v lékárně
Co sem dávat(bílý):
• pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné lahve, sklenice a skleněná
nádoby z domácnosti - ne však z varného skla
Co sem nedávat:
• keramiku, porcelán
• zrcadla, plexisklo, sexysklo
• autosklo, drátované sklo (to recyklují pouze specializovaní zpracovatelé.)
• varné sklo
• žárovky, výbojky a zářivky (ty navíc obsahují nebezpečné chemikálie)
• obrazovky monitorů, televizí a různé displeje,

TETRAPACK
Co sem dávat:
• krabice od mléka, džusů, laciného vína a to jakýchkoli velikostí
!POZOR! V některých lokalitách, kde nejsou oranžové kontejnery k
dispozici, se nápojové kartony vhazují do modrého a jinde do žlutého
kontejneru. To je odvislé od možností dalšího zpracování v dané lokalitě

