Třídění odpadů
UPOZORŇUJEME občany, aby do sběrných kontejnerů na tříděný
odpad ukládali pouze takový odpad, který je do těchto kontejnerů určen. Odpad,
který není určen do kontejnerů, je možné odvézt do sběrného dvora Bernartice,
kde občané Branic (po nahlášení bydliště) ukládají odpady bez poplatku.
Dále upozorňujeme, že odvážet jakýkoliv biologický odpad na "kompost" u
sportovního areálu je zakázáno!

Plast
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc
místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí
či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým
odpadem třídí i nápojové kartony.
Ano: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Ne: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

Sklo
se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého.
Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na
barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Ano: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky.
Ne: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní
sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na
druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Ano: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete
také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku!
Ne: Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o
termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice!

Kov
je možné odkládat do připravených kontejnerů, které jsou umístěny na
prostranství za kulturním domem nebo v areálu garáží ZOD Branice. Případně
ponechat pro sběr, který meziročně provádí SDH.

Elektromateriál
Např.: lednice, pračky (velké domácí spotřebiče) můžete zanechat,
na sběrném místě, na prostranství za kulturním domem, odkud bude zajištěn
svoz. Na drobný elektromateriál (např.: malé domácí elektrospotřebiče, LED
svítidla, baterky) je určen sběrný box umístěný v prodejně Smíšenka.

Biologicky rozložitelný materiál
není již možné ukládat na "kompost" u sportovního areálu! Po domluvě
se ZOD může být svážen na pole určené k orbě.

Sběrný dvůr Bernartice
Aktuální provozní doba sběrného dvora:

úterý: 10-14 hodin
čtvrtek: 13-19 hodin
sobota: 9-12 hodin

Ano: barvy, laky, syntetické oleje, rozpouštědla, kyseliny a zásady, pesticidy,
pneumatiky, kovy, kabely, izolační materiály, oděvy, oleje a tuky, nebezpečný
odpad, zářivky a odpad obsahující rtuť
Aktuální provozní doba pro ukládání inertního materiálu (proti rybníku Pilný):
čtvrtek: 13-18 hodin
sobota: 9-12 hodin
Inertním materiálem je míněna zemina a stavební suť
Ano: beton, cihla, keramický obklad, tašky, zemina, kamení, biologicky
rozložitelný odpad

