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Anotace programu
Třídit odpad má smysl – nejen že tím šetříme peníze za svoz komunálního odpadu,
kterého je méně, ale také pomůžeme ke zlepšení životního prostředí v našem okolí.

délka: 2 vyučovací hodiny
V realizaci
si občané:
(2 x 45
min sprogramu
přestávkou)

• uvědomí, jaký odpad produkují oni sami, v rodině a ve škole;
• budou připomínat si jednotným způsobem na celém území Horažďovicka, jak
správně třídit odpad
• aktivně zopakují třídění běžného odpadu z domácnosti

Jak třídit papír?
Papír třídíme do modrého kontejneru. Když je kontejner
plný, přijdeme jindy. Papír, který se do kontejneru nevejde,
rozdělíme na menší kusy, nikdy neodkládáme v jeho okolí.
Velké kusy můžeme odnést do sběrného dvoru nebo do
kontejneru při jednorázovém svozu.

DO KONTEJNERU PATŘÍ

• Papír čistý, neznečištěný, nemastný
• Noviny, časopisy, obálky, letáky, knihy bez
vazby, sešity – vše i s kovovými sponkami
• Papír kancelářský, balící, křídový, potištěný,
nevoskovaný
• Papírové obaly a tašky, lepenky papírové
• Krabice roztrhané na malé kusy
• Šanony i s kovovou částí, drť ze skartovačky

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
•
•
•
•
•
•

Papír znečištěný, mastný
Dětské jednorázové plenky
Papírové kapesníky a papírové utěrky
Plata papírová od vajec
Ruličky od toaletního papíru a papírových utěrek
Povoskovaný papír i povoskované nápojové
kelímky
• Obálky bublinkové, vazba knih
• Termopapír – účtenky

Jak třídit plast?
Plast třídíme do žlutého kontejneru. Když je kontejner plný,
přijdeme jindy. Plast, který se do kontejneru nevejde,
rozdělíme na menší kusy, nikdy ho neodkládáme v jeho
okolí. Velké kusy můžeme odnést do sběrného dvoru nebo
do kontejneru při jednorázovém svozu.

DO KONTEJNERU PATŘÍ

• Plastové lahve od nápojů i s víčky, nápojové kartony
(pokud na stanovišti není oranžový kontejner)
• Potravinové a balící folie, igelit, celofán, čisté obaly od
potravin, od jogurtů, čokolád, cukrovinek, těstovin, …
• Prázdné a čisté obaly a tuby od čistících, pracích
a kosmetických prostředků, igelitové sáčky a tašky
• Videokazety, magnetofonové kazety, plastové květináče,
truhlíky, kartáčky na zuby, plastové kartáče, hřebeny

DO KONTEJNERU
NEPATŘÍ

• Výrobky z PVC, podlahové
krytiny, linolea, hračky,
novodurové trubky,
polystyren
• Obaly, nádoby a kbelíky
mastné, či znečištěné od
barev, chemikálií,
nebezpečných látek, …

Jak třídit sklo?
Sklo třídíme do zeleného kontejneru. Pokud je na
stanovišti i bílý kontejner, tak do něho ukládáme
čiré sklo a do zeleného barevné.
Sklo, které se do kontejneru nevejde,
neodkládáme v jeho okolí. Pro tabulové sklo je
určen boční otvor na kontejneru.

DO KONTEJNERU PATŘÍ
•
•
•
•
•

Čiré sklo (skleničky, sklenice,..)
Barevné sklo (misky, vázy,…)
Tabulové sklo, dvojsklo
Nevratné lahve, akvária
Prázdné a čisté skleněné obaly od
kosmetiky

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Keramika, porcelán
• Sklo pokovené, pozlacené,
drátěné, laboratorní a varné,
• Plexisklo, zrcadla, vratné lahve
• Autosklo

Kam odkládat textil?
Textil třídíme do speciálního bílého kontejneru. Textil,
který se do kontejneru nevejde, neodkládáme v jeho
okolí, ale zkusíme najít jiný nejbližší kontejner na textil
nebo textil odneseme do sběrného dvoru.

DO KONTEJNERU PATŘÍ
• VŠE NEZNEČIŠTĚNÉ, NEPOŠKOZENÉ
A ZABALENÉ V IGELITOVÝCH TAŠKÁCH
NEBO SÁČCÍCH

• Oblečení, boty pouze v páru
• Ložní prádlo, ručníky, povlečení, prostěradla,
záclony, deky
• Kožené oblečení, kožešiny, kožené zboží, kabelky
• Látky a zbytky látek, textilie, textilní tašky

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• ZNEČIŠTĚNÉ A POŠKOZENÉ

• Boty, deky, oblečení, ručníky,
povlečení, prostěradla, kůže,
kožešiny, kabelky, látky, textil, záclony,…
• Prádelní guma, jutové pytle, silonové
pytle

Jak třídit elektroodpad?
Elektroodpad třídíme do červeného kontejneru.
Elektroodpad, který se do kontejneru nevejde,
neodkládáme v jeho okolí. Elektroodpad větších rozměrů
odvezeme do sběrného dvoru, nebo do kontejnerů při
jednorázovém svozu.

DO KONTEJNERU PATŘÍ

• Elektrospotřebiče menších
rozměrů
• Baterie, mobilní telefony, rádia
• Počítače, monitory, televize
• Dálkové ovladače, kalkulačky
• Žehličky, fény, holící strojky
• Váhy digitální, motory

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Elektrospotřebiče větších
rozměrů
• Halogenová svítidla, zářivky, žárovky
• Lednice
• Mrazáky

Jak třídit bioodpad?
Bioodpad třídíme do hnědých popelnic nebo kontejnerů
bez jakýchkoliv obalů. Bioodpad, který se do kontejneru
nevejde, neodkládáme v jeho okolí.

DO KONTEJNERU PATŘÍ

• Posekaná tráva v menším množství, plevel,
zvadlé a uschlé květiny
• Zemina v menším množství, hlína z květináčů
• Podestýlka s trusem býložravých zvířat – králíci,
drůbež, morčata, křečci ….
• Popel ze dřeva, piliny, peří, chlupy, vlasy, jehličí, šišky,
větvičky, párátka
• Zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čaj i se sáčky
• Skořápky ořechů a vaječné skořápky
• Bioplast pouze 100 %

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Vařená jídla, zbytky masa,
kosti, kůže
• Podestýlka s trusem ostatních zvířat
– psi, kočky …
• Čajové sáčky plastové
• Popel z uhlí

Kam s oleji a potravinovými
tuky z kuchyně?
Oleje a tuky třídíme do zelených plastových popelnic. Vždy
jen v uzavřených plastových obalech a ne ve skleněných,
aby se tuky a oleje nevylily. Tuky a oleje, které se do
popelnice nevejdou, neodkládáme v jejím okolí.

DO KONTEJNERU
PATŘÍ

• Oleje a tuky potravinové
z kuchyně
• Fritovací olej
• Ztužený pokrmový tuk

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Technická maziva
• Vazelíny
• Technické oleje motorové, tlumičové,
převodové, hydraulické

Jak třídit kovy?
Kovové předměty třídíme do šedého kontejneru.
Kovové předměty, které se do kontejneru nevejdou,
neodkládáme v jeho okolí.

DO KONTEJNERU PATŘÍ
•
•
•
•

Železné kovy: železo, ocel, nerez
Neželezné kovy: hliník, měď, dural
Kovové obaly od potravin, nápojů; plechovky, konzervy
Alobal, hliníková víčka, víčka na zavařování, kovové
tuby
• Hrnce, kastroly, pánve, příbory celokovové
• Drobný kovový odpad a součástky – hřebíky, šrouby,
dráty, pilníky, jehly, nůžky, kovové nářadí, kancelářské
sponky, klíče, zámky, obaly od deodorantů

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Chromované a pochromované
předměty
• Plechovky a konzervy od barev
a jiných nebezpečných látek
• Zařízení z více materiálů
• Drobný odpad z více materiálů, které
nelze oddělit od kovu – pánvičky,
příbory, náušnice, …
• Velké kovové předměty: plechy, roury,
trubky, kola

Co bychom měli ještě vytřídit?
Do sběrného dvoru nebo do kontejnerů při jednorázových
svozech:
•
•
•

Nebezpečný odpad – obaly se zbytky barev, ředidel,
chemikálie, zbytky léků, teploměry, žárovky, zářivky, ….
Objemný odpad – nábytek, koberce, velké kovové
předměty, stará kola, disky aut, kamna, zahradní nábytek,
trubky
Stavební suť – v omezeném množství bez plastů, umělých
hmot, zateplovacích systémů
Sběrný dvůr v Horažďovicích mohou všichni obyvatelé
kdykoliv využít jako místa zpětného odběru pro odevzdání
ledniček, mrazáků, televizorů, elektrických zařízení.

Staré pneumatiky by měli odevzdávat obyvatelé při nákupu
nových u jejich prodejců

VĚCHNO OSTATNÍ, co nejde vytřídit,
PATŘÍ DO POPELNICE.
Například:
• znečištěný a mastný papír
• použité roušky (zabalené
v mikroténových sáčcích)
• znečištěný textil
• CD a DVD nosiče
• tuby se zbytky past, krémů,
kosmetických přípravků

DSO Horažďovicko
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Tel.: 606 910 913
E-mail: horazdovicko@seznam.cz

