Jak správně třídit odpad
Modré nádoby

Žluté nádoby

Patří sem:
 Noviny, časopisy, letáky
 Knihy
 Brožury a katalogy
 Obálky a sešity
 Kancelářský a balící papír
 Čisté papírové obaly
 Karton a lepenka

Patří sem:
 Sešlápnuté PET lahve
 Nápojové kartóny
 Sáčky, tašky, fólie
 Plastové obaly od potravin (kelímky,
vaničky apod.)
 Plastové obaly od drogerie /mýdlo, čistící prostředky, kosmetika)
 CD/DVD obaly
 Polystyren

Nepatří sem:
 Znečištěný papír
 Voskovaný papír
 Nápojové kartóny
 Papírové kapesníky a ubrousky
 Pauzovací papír
 Uhlový papír (kopírák)
 Pořadače s kovovými komponenty
 Pleny a hygienické potřeby

Nepatří sem:
 Linoleum
 Plastové trubky
 Pryžové výrobky
 Molitan
 videokazety
 Znečištěné obaly
 Obaly od chipsů
 Obaly od nebezpečných látek

Šedé kontejnery
Patří sem:
 Plechovka od nápojů
 Konzervy od potravin
 Hliníková víčka
 Kovové obaly od drogerie a kosmetiky
 Alobal
Nepatří sem:
 Obaly od nebezpečných látek
 Plynové lahve
 Kabely a dráty
 Elektrozařízení

Bílé a zelené nádoby
Patří sem:
 Lahve od nápojů
 Zavařovací sklenice
 Flakony
 Tabulové sklo
Nepatří sem:
 Porcelán
 Keramika
 Drátěné sklo
 Zrcadla
 Varné sklo
 Zářivky a výbojky
 Běžné žárovky
 Televizní obrazovky a monitory
 Autosklo

Hnědé nádoby kompostárna
Patří sem:
 Zbytek jídel původu
 Zbytky ovoce a zelenina
 Květiny
 Kávové sedliny a filtry
 Čajové sáčky
 Hrnkové květiny včetně hlíny
Nepatří sem:
 Maso, kosti, oleje a tuky
 Tekuté a silné mastné
 Cigaretové oharky
 Smetky
 Letáky a noviny

Nejbližší program Stodola Drozdov
29. dubna od 14:00 do 21:00 DEN TANCE – vstupné dobrovolné, akce pro děti i dospělé, současný tanec, tango, projekce, tančírna s Kateřinou Evou Lanči.
8. května od 14:30 do 18:30 ODPOLEDNE PRO MÁMY A DCERY –
péče, masáže, tanec, hudba a sebepoznání.
V neděli 29. května LÁSKA V LITERATUŘE – dílny tvůrčího psaní
pro děti i dospělé, maraton čtení ze Seiferta, pohádky o lásce pod lampou – scénické čtení.
19. června DEN OTCŮ – akce pro děti a tatínky, hry, grilování, zpívání s kytarou a bubnování u ohně.
Ve dnech 4. – 8. července se uskuteční TANEČNĚ-DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – pro děti od 6ti let.
Stodola Drozdov zve všechny občany a bližší informace ráda sdělí Kateřina Eva Lanči na tel. čísle
606 810 081.

