
Mnohým z nás dochází, že současný svět pro-
dukuje neuvěřitelné množství odpadu a že 
touto cestou, kterou nyní kráčíme, již to dál 
nepůjde. Dobrou zprávou je, že lidé mají zá-
jem odpad třídit a řada odpadů lze opětovně 
využít a recyklovat. 
V souvislosti s objemem vytříděného od-
padu rostou ovšem i nároky na počet a ob-
jem sběrných nádob a s tím ruku v ruce  
i náklady za svoz. Obec doplácí rok od roku 
více nejenom za svoz směsného komunál-
ního odpadu, ale i za svoz tříděného odpa-
du. Ceny za svoz plastů, skla, bioodpadu  
a nově i papíru stoupají. Textil a jedlé oleje 
prozatím smluvní partneři vyvážejí bezplat-
ně. S nárůstem objemu vytříděného odpa-
du se potýkáme i s nedostatečnou kapaci-
tou sběrného místa u prodejny. Pokud jsou 
kontejnery na plasty plné, lidé zde mnohem 
častěji odkládají plné pytle, a to nejenom  
s plasty. Nepořádek, komunální nebo vel-
koobjemový odpad zde nejsou výjimkou. 
Osvědčilo se nám vyvážet kontejnery častěji 
a předcházet tak hromadění materiálu okolo 
kontejnerů. 
Za správnou cestu považujeme jít směrem co 
největší soběstačnosti. První vlaštovkou bylo 

spuštění komunitní kompostárny. Nejenom-
že jsme významně snížili položky v obecním 
rozpočtu za výdaje na svoz biologického od-
padu, tento materiál k tomu neopustí hrani-
ce našeho katastru, což je pro nás přínos na-
prosto zásadní. Nejlepší je totiž odpad, který 
vůbec nevznikne. Další surovinou, kde sami 
zajišťujeme odvoz do výkupny a která nám 
dokonce i něco málo vydělá, je železný šrot. 
SBĚRNÉ MÍSTO U PRODEJNY 
A DALŠÍ MOŽNOSTI LIKVIDACE ODPADŮ
Jediné sběrné místo máme u prodejny, kde 
jsou nádoby na plasty, sklo, papír, textil, 
jedlé oleje, bioodpad bez větví a v blízkosti  
u školky je velkoobjemový kontejner na kovy.  
Pro větve je vyhrazené místo za tělocvičnou, 
materiál je pravidelně štěpkován. Po domlu-
vě je možné odvézt větve i z vašich zahrad. 
Občané mají od roku 2019 možnost vozit 
zbytky z údržby zahrad i na kompostárnu  
na polní hnojiště, kterou využíváme i pro 
zelené zbytky z údržby obecní veřejné zele-
ně. Otevřeno je každou sobotu dopoledne  
od dubna do listopadu. Dvakrát do roka pak 
mají občané možnost přivést do přistavené-
ho kontejneru nebezpečný a velkoobjemový 
odpad (viz leták uvnitř).

Nemůžeme čekat, že náklady na likvidaci 
našich odpadů někdo uhradí za nás. Ceny  
za svoz odpadu by měly vzrůst do 4 let až 
trojnásobně. V následujícím období budou 
ohledně odpadového hospodářství v naší 
zemi velké změny. I v naší obci budeme muset 
přijmout řadu opatření na základě odpadové 
analýzy a navýšit kapacity na sběr tříděného 
odpadu. O dalších krocích ohledně odpado-
vého hospodářství vás budeme informovat. 
Připravili jsme pro vás malý průvodce třídě-
ním odpadů u nás v obci s informacemi, kam 
v současnosti jednotlivé druhy odpadů vozit. 
Prosíme občany, aby třídili svědomitě a udr-
žovali pořádek na místech k tomu určených. 
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Nepořádek ve sběrném místě u prodejny.



JEDLÉ OLEJE A TUKY
nádoba u prodejny
Nevylévejte starý potravinářský 
olej do odpadu nebo volné přírody.
Vhoďte jej v uzavřené plastové lahvi  
do této označené nádoby. Odpad slou-
ží po recyklaci například v kosmetickém 
průmyslu nebo jako příměs paliva.

Do kontejneru  patří
všechny rostlinné fritovací 
  oleje a tuky z kuchyní
       
      v uzavřené plastové láhvi

Do kontejneru  nepatří
motorové minerální oleje
nebezpečná maziva určená 
do nebezpečného odpadu
prázdné obaly od olejů a tuků



1) Rostlinné zbytky z domácností  
- domácí kompostéry zdarma k zapůjčení na OÚ

2) Rostlinné zbytky z údržby zahrad bez větví
- nepatří sem zbytky jídel, kosti, komunální odpad
a) kompostárna na polním hnojišti pod Černčicemi
b) kontejner u prodejny, přístup neomezeně, prostor je snímán 
kamerovým systémem

BIOODPAD

3) Větve
- vyhrazený prostor za tělocvičnou
- nepatří sem prkna, starý dřevěný nábytek
- materiál je štěpkován, nesmí zde být hřebíky a železné 
části, došlo by k poškození stroje
- štěpka slouží do komunitní kompostárny jako příměs 
při tvorbě zeleného kompostu
- prostor je snímán kamerovým systémem



PAPÍR
u prodejny
Patří sem:
noviny, časopisy, letáky
knihy, karton 
papírová lepenka
kancelářský papír
balicí papír
ruličky z toaletního 
papíru, plata od vajec

Nepatří sem:
nápojový karton (oba-
ly od džusů, mléka)
papírové kapesníky  
a ubrousky
voskovaný papír

PLAST
u prodejny
Patří sem:
sešlápnuté pet lahve
sáčky, tašky, fólie
polystyren, CD/DVD
čisté obaly od potravin 
a od drogerie
nápojový karton

Nepatří sem:
linoleum, PVC
molitan, guma
videokazety
znečištěné obaly (patří 
do nebezpečného nebo 
komunálního odpadu)

SKLO
u prodejny
Patří sem:
láhve od nápojů
zavařovací sklenice
tabulové sklo

Nepatří sem:
porcelán, keramika
zrcadla
varné sklo
zářivky, žárovky
monitory a obrazovky
autoskla

KOVY
kontejner u školky
Patří sem:
plechovky od nápojů
konzervy od potravin
hliníková víčka 
kovové uzávěry a víčka
kovové obaly od kos-
metiky a drogerie
alobal, železné a litino-
vé předměty

Nepatří sem:
kabely a dráty s izolací
plynové lahve
elektrozařízení

TEXTIL
u prodejny
Patří sem:
čistý a suchý textil (veške-
ré oděvy, bytový textil – 
záclony, závěsy, povlečení, 
potahy, ubrusy a deky) za-
balený v zavázaných pyt-
lích nebo taškách
spárované nositelné boty

Nepatří sem:
znečištěný nebo mokrý 
textil
matrace, koberce
netextilní materiály 
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NÁPOJOVÉ KARTONY DÁVEJTE DO ORANŽOVÝCH PYTLŮ A VHAZUJTE 
DO KONTEJNERŮ NA PLASTY. PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OÚ.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA ČERNČICE
OTEVŘENO DUBEN - LISTOPAD

SOBOTY 9:00 - 11:00, POLNÍ HNOJIŠTĚ
Slouží pro rostlinné zbytky z údržby zahrad bez větví.

SBĚRNÉ MÍSTO U PRODEJNY JE MONITOROVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMEM. DĚKUJEME, ŽE ODPAD TŘÍDÍTE A UDRŽUJETE ZDE POŘÁDEK.


