Třídění odpadu v obci Stříbrnice
Sběr papíru: (1 kontejner u obchodu)
Do modrého kontejneru můžete odhodit:
- noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
Prosím, nevhazujte :
- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr skla: (2 kontejnery u obchodu, 1 kontejner u bytovky)
Do zelených nádob můžete vhodit:
- lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
- keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sběr plastů a nápojových kartonů:( 1 kontejner u KD, 1 kontejner u obchodu, 1 kontejner u bytovky)
Do žlutých nádob můžete odhodit:
- PET lahve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout !!! ), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén
- nápojové kartony od džusů, mléka a mléčných výrobků, pribináčků, vína apod. (prosím, nezapomeňte sešlápnout
a pokud možno i vypláchnout)
Prosím, nevhazujte:
- novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bioodpad: (jeden kontejner u KD, jeden kontejner u obchodu)
Do hnědých kontejnerů můžete vyhodit:
Ze zahrady: posekanou trávu, seno, slámu, listí, květiny a zeleninu (kořeny i listy),kousky větví stromů a keřů
(nastříhané a jinak zpracované do 30 cm)
Z domácností: zbytky ovoce a zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávové
sedliny, zbytky pečiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sběr nebezpečného odpadu:
Je prováděn na jaře a na podzim každého roku, vždy v sobotu ráno (info - plakáty, hlášení obecním rozhlasem),
jedná se o mobilní svoz, nebezpečné odpady je třeba donést v určený den ke KD Stříbrnice.
Jedná se o tyto druhy odpadů z domácností: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry,
zářivky a výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, pneumatiky,
vyřazené televizory, lednice, počítače, tiskárny, radiopřijímače, vysavače a další objemný nebezpečný odpad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recyklace elektroodpadu: (sběrný box - zelená popelnice na chodbě v KD)
Do sběrného boxu patří : Drobné domácí elektrospotřebiče - žehlička, fén, holicí strojek, hodinky, budík, váha...
Kancelářská technika - myš, klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook...
Elektronika - rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát...
Lékařské přístroje - el.teploměr, tlakoměr...
Drobné kuchyňské elektrospotřebiče - rychlovarná konvice, mixér, fritovací hrnec, toustovač...
Vybavení pro sport a volný čas - tachometr, GPS navigace...
Nářadí - vrtačka, pila, bruska...
Hračky elektrický vláček, autíčko, videohra...
Baterie; Tonery; Kompaktní zářivky; CD a DVD
Do sběrného boxu nepatří:
Diskety, VHS a audiokazety, žárovky, velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou
Tonery a kompaktní zářivky je před vhozením do sběrného boxu potřeba zabalit do ochranného obalu a zabránit
tak jejich rozbití.
Do sběrného boxu lze vhazovat veškerá elektrozařízení, která se do něj snadno vejdou.
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