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Odpadové hospodářství

JAK NAKLÁDAT S BIOODPADEM
Každý z nás produkuje min. 200 až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných
složek, které je možné opětovně využít. V současnosti už umíme třídit a sbírat papír,
sklo, plasty i nebezpečné odpady z domácností. V námi vyprodukovaném odpadu je však
dalších 30 až 40% bioodpadu, u domů se zahradami i více. Z této cenné složky
komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný
kompost nebo jiné zemní substráty pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace.
Co je vhodné ke kompostování a do sběrných nádob na bioodpady ?
Bioodpad z domácností
- listy a nať ze zeleniny
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- zvadlé květiny, rostliny z květináčů
- čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
- skořápky z vajec
Bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně
- tráva, listí, seno, plevel
- zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod.
- kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované)
- piliny, dřevěný popel
- spadané ovoce
Do kompostu ani do sběrných nádob nepatří tekuté zbytky jídel, kosti a maso,
uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky, plasty, sklo, kovy,
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Kam s biologicky rozložitelným odpadem?
KOMPOSTÁRNA v areálu CENTRA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLOUHOŇOVICE
Provozní doba
pondělí

6.30 – 11.00 hod.

11.30 – 15.00 hod.

středa

6.30 – 11.00 hod.

11.30 – 15.00 hod.

a dále po telefonické domluvě

Kontakty
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
tel. 465 612 987, 725 574 204,

e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz

pan Ivan Vrkoč 602 407 529
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SBĚRNÝ DVŮR v areálu TS ŽAMBERK s.r.o.
Provozní doba
v zimní období: 01.11. – 31.03.
úterý

09:00 – 13:00 hod.

čtvrtek
sobota

13:30 – 18:00 hod.

pouze do 17:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.

pouze do 17:00 hod.

09:00 – 15:00 hod.

pouze do 13:00 hod.

Kontakty
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
tel. 465 612 987, 465 613 304,

e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz

pan Ivan Vrkoč 602 407 529

Sběrná nádoba na bioodpady - COMPOSTAINER
Nádoby pro sběr bioodpadů – Compostainer CT 240 L a 140 L
- umožňují hygienický sběr a odvoz bioodpadů jednou za 14 dní
- mají uvnitř žebra zabraňující ulpívání odpadu na stěnách
- větrací otvory a vyklápěcí rošt umožňují intenzivní provětrávání
bioodpadu
- vlivem odvětrávání vložený odpad ztrácí vlhkost, snižuje se
jeho hmotnost a omezuje zápach
Compostainery mohou využívat obyvatelé celého města.
Do nádob je ukládán organický odpad ze zahrádek, hlavně tráva
a listí nebo rostlinné zbytky z přípravy jídla. Město sběrné nádoby
na biologický odpad půjčuje občanům zdarma, bez dalších poplatků je také jednou za 14
dní vyváží do městské kompostárny v Dlouhoňovicích.
Nejšetrněji se bioodpadu z kuchyně zbavíme přidáním do kompostu. Ne každý však má
na zahradě prostor na kompostování a nebo má organického odpadu nadbytek.

Zhodnoťte organický materiál.
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Bioodpad je surovina.
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