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 Vážení spoluobčané.  
      

     Již jste si zvykli na nové nádoby na tříděný odpad a i výsledky pro naši obec jsou velmi uspokojivé. Pro 
větší přehled a lepší znalost nám firma AVE CZ  dodala přehlednou tabulku  
„ Co kam patří “  
 

Co patří do barevných nádob? 
 

 

  

Do modrých nádob ukládejte: Do zelených nádob ukládejte: Do žlutých nádob ukládejte  

• noviny a časopisy • láhve od nápojů • plastové PET láhve  
• kancelářský papír • skleněné nádoby • drobné plastové předměty 

• knihy, sešity • bílé i barevné sklo • čisté fólie  
• neznečištěné papírové sáčky   • polystyrén 
  Sklo vhazujte pouze čisté • krabice tetrapack 
 

Velké krabice rozdělte na menší části.                                         PET láhve sešlápněte !!! 
   

Do modrých nádob nepatří!!! Do zelených nádob nepatří!!! Do žlutých nádob nepatří!!! 

• kombinované papírové obaly • keramika • láhve znečištěné    
 s chemikáliemi s plasty a        •    porcelán                                •    jiné výrobky a                     

 kovovými fóliemi • kamenina                                   obaly z plastů 

        • automobilová skla                  •    celofán  
• uhlový papír (kopírák) • sklo s drátěným výpletem  
• znečištěný papír • žárovky, zářivky   
• papír znečištěný potravinami  • zrcadla 
   
 

Tříděním odpadů a jejich recyklací se šetří přírodní zdroje surovin a energie.   
 

E-BOX od firmy ASEKOL 
Dále chci upozornit na umístění E-boxu na obecním úřadě, který slouží 
k odložení starých elektrospotřebičů, které budou recyklovány. 
Do E-boxu patří: 
drobné elektrospotřebiče – např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné 
počítačové vybavení,..... 
Do E-boxu nepatří: 
zářivky a výbojky, baterie a akumulátory 
 

S firmou ASEKOL byla uzavřena smlouva na zpětný odběr elektrozařízení, za  
které bude naše obec získávat roční odměnu 1.700,- Kč. 
Mobilní svozy elektrozařízení jsou zajišťovány firmou AVE a to 2x za rok. 
 

V Ý Z V A  
Prosíme občany, aby nevhazovali oblečení a jiný odpad ( vysavače, motyčky apod.) do nádob na 

komunální odpad stojících u obecního úřadu a na hřbitově. TOTO NEJSOU KONTEJNERY !!! 
V případě oblečení, můžete jej přinést na obecní úřad v pytlích, kde se uschová a předá 

k humanitárním účelům. 
Rovněž neodkládejte velkoobjemový odpad u popelnic, ale vyčkejte až budou přistaveny kontejnery. 

2x ročně ( na jaře a na podzim) jsou organizovány mobilní svozy tohoto odpadu. 
 

Děkuji za Váš pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.  
 
    K. Smolová – starostka obce 

PLAST PAPÍR SKLO 


