Žlté nádoby a igelitové vrecia

VHADZUJTE:

Zelené nádoby

VHADZUJTE:

Tégliky z mliečnych výrobkov, igelitové vrecká
a potravinové obaly, fólie,
igelitové tašky a všetky
ostatné plastové obaly
a PET fľaše od nápojov
(ich objem je potrebné
najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením),
kelímky, sáčky, polystyrén
a pod.

Nevratné obaly zo skla od
nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy, prázdne fľaše,
sklené nádoby, rozbité
poháre a jednoduché výplne okien, sklenené fľaše,
nádoby, obaly a predmety
zo skla, fľaštičky od kozmetiky, okenné sklo, sklo
z okuliarov a pod.

NEVHADZUJTE:

NEVHADZUJTE:

Novodurové rúrky, obaly
od nebezpečných látok
(napr. motorových olejov,
chemikálie, farby a pod.)

Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, vrstvené sklá
s bezpečnostnými fóliami,
automobilové sklá, sklené
výplne s drôtenou výstuhou, zrkadlá a rozhodne
nie porcelán.

Červené kontajnery

VHADZUJTE:
Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky, kovové vrchnáky z fliaš
a pohárov, kovové tuby od
pást, kovové súčiastky, drôty
a káble (bez bužírky), kovový riad, obaly zo sprejov,
kovový šrot, oceľ, farebné
kovy, hliníkové viečka alebo
obaly, kovové viečka, klince,
sponky, spinky, špendlíky,
kovové rúrky, kľúče, zámky,
ventily a pod. Kovové obaly
a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp.
do zberných dvorov

NEVHADZUJTE:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, napr.
zubné pasty, kovy hrubo
znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami.

Modré nádoby

VHADZUJTE:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, zošity, knihy, listy,
papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierové obaly
a pod.

NEVHADZUJTE:
Mokrý, mastný alebo
znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier,
použité plienky a hygienické potreby, umelohmotné obaly, vrstvené
obaly, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet,
kopírovací papier a akýkoľvek špinavý papier.

Podrobnosti vyhlásime.

VHADZUJTE:
Viacvrstvové obaly od
mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov
a pod.

NEVHADZUJTE:
Viacvrstvové obaly od
kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

Grafická úprava plagátu
tomis.jakub@gmail.com

TEXTIL ~ zberáme 2 krát do roka
Obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze.

Hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD ~ zberáme 2 krát do roka
Nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva prevažne v skládkovaní alebo spaľovaní. Zberáme nepotrebné, poškodené veci ako nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá, umývadlá, vane, koberce,
okná, dvere oddelené od škodlivých odpadov.

ELEKTROODPAD ~ zberáme 2 krát do roka
Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky,
gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

POUŽITÉ RASTLINNÉ OLEJE A TUKY ~ žltá nádoba za OÚ
Zberajte do plastových fliaš priamo v domácnosti a plnú fľašu prineste za OÚ, kde je pripravená žltá nádoba s označením zberu olejov a tukov.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ~ kompostovisko na cintoríne alebo každý sám doma
Zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre,
mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové
vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj napr. drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.

Šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie
sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre
pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla,
kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.

LIEKY A LIEČIVÁ
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sú triedené a zhromažďované v každej lekárni a následne sú zlikvidované
v špecializovaných spaľovniach odpadov.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

