Nová stanoviště zelených kontejnerů na sklo
Vážení občané, abychom podpořili a zvýšili
podíl tříděného skla, rozmístili jsme po obci
další kontejnery na jeho separaci. Nová
stanoviště zelených kontejnerů na sklo se
nachází:
 ul. Stonavská, u domu s č. p. 340
 ul. Chotěbuzská, u domu s č. p. 622
 ul. Pardubická, u domu s č. p. 554
Připomínáme, že do zeleného kontejneru
můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
láhve
od vína,
alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří.
Proč je důležité třídit sklo?
Sklo je materiál, který lze recyklovat opakovaně, prakticky donekonečna, aniž by ztrácelo
na kvalitě. Nový skleněný výrobek může být tvořen až 100 % recyklovaným sklem. Recyklací
skla dochází k významné úspoře přírodních zdrojů (sklářské písky, dolomit…), rovněž také
k úspoře energie, která by jinak byla nutná při těžbě surovin a samotném sklářském procesu.
Sklo je velmi odolné vůči působení různých rozkladných činitelů a k úplnému rozkladu
skleněných střepů dojde až za několik tisíc let. Pokud sklo nevytřídíte a vhodíte ho do
popelnice na směsný komunální odpad, zůstane uloženo na skládce odpadů bez dalšího
využití po velmi dlouhou dobu.
Připomínáme že,….





do žlutých kontejnerů a pytlů patří plastové obaly, nápojový kartón a kovové obaly.
na sběrném dvoře můžete odevzdávat použitý olej či tuk rostlinného
původu. Tento odpad nevylévejte do kanalizace, ale přelijte ho do
plastových, uzavíratelných nádob (PET láhve) a následně odneste na sběrný
dvůr Albrechtice.
veškerý odpad je nutno odkládat do nádob k tomu určených. Pokud se
zbavujete objemného odpadu (nábytek, koberce, sanitární keramika apod.),
který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do
běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice, je zapotřebí
tento odpad odvézt na sběrný dvůr. Pro ty, kteří nemají možnost odpad
převést na sběrný dvůr, bude každý první pátek v měsíci přistaven kontejner
na tento odpad u kotelny na sídlišti.

