Třídění odpadů v naší obci
Do kontejneru na papír (MODRÝ) patří noviny, časopisy, obaly, lepenka,
karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír- vše pouze čisté.
Do kontejneru rozhodně NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité
pleny, nápojové kartony.

Do kontejnerů na sklo (ZELENÝ) lze odkládat veškeré obalové
sklo a tabulové sklo. Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo
porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů. Zatím není
třeba třídit sklo na čiré a barevné.

Do kontejnerů na PET láhve (ŽLUTÝ) patří pouze
sešlápnuté a čisté láhve od nápojů.
Do kontejnerů NEPATŘÍ nádoby od kosmetiky,
nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a
jiné plasty.

A POZOR !!!
Do kontejnerů na plasty (ORANŽOVÝ), patří pouze
obaloviny = nápojové kartony od džusů,
mléka, vína, kelímky od jogurtů a pokrmů,
nádoby od saponátů a kosmetiky, folie, igelitové
obaly, plastové tašky ...

NE !!! gumy, špinavé mastné obaly,
barely, KBELÍKY, rozlámané plast.
židle nebo hračky – to určitě NE !!!
prosíme vás spoluobčané o „rozumné“ třídění !

Naše obec Habartice je nositelem titulu „Zelená obec“
za ekologické nakládání s elektroodpadem.
V přízemí budovy Obecního úřadu je umístěn sběrný box = menší zelený
kontejner, do kterého můžete odkládat nepotřebné drobné elektroodpady
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?

Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou ( žehličky, mixéry, mlýnky, feny,
toustovače, holící strojky, elektrické hračky, fotoaparáty, vrtačky, brusky, myši k PC, klávesnice,
kalkulačky, mobilní telefony, videokamery , CD, DVD, MP3, apod. ).
Měřící přístroje. Tužkové a knoflíkové baterie .
CO DO BOXU NEPATŘÍ?

Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, televizory, lednice, pračky, sporáky, mikrovlnné
trouby, aj. ). TY SBÍRAJÍ NAŠI HASIČI, po domluvě, k vám i přijedou…
Dále sem nepatří žárovky a autobaterie.

NOVINKA – NOVINKA – NOVINKA od r. 2020

Další menší kontejner (žlutý) je umístěn v
přízemí obecního úřadu a slouží ke …

Děkujeme, že třídíte 

