Odpadové hospodáøství v Obci Chyšky
Vážení spoluobèané,
v minulém èísle obèasníku Chyšecko jsem
se zmiòovala o tom, že naši obec èekají
jisté zmìny v nakládání s komunálním a
tøídìným odpadem. Situaci, která byla dle
mého názoru velmi neutìšená až neúnosná bylo nutné øešit. Pøenastavit systém,
který zde fungoval dlouhé roky nebylo
jednoduché. Pøesto si myslím, že spousta
èasu a energie, která byla tomuto problému vìnována bude zúroèena a že výsledkem bude hezké a èisté prostøedí v naší
obci, dùstojnìjší práce obecních zamìstnancù a v neposlední øadì úspora obecních finanèních prostøedkù.
Ráda bych Vám pøiblížila, v èem spoèívá ona
avizovaná zmìna a seznámila Vás se všemi
podrobnostmi, které jí budou provázet.

Smìsný komunální odpad
Doposud mìli obèané možnost ukládat
smìsný komunální odpad do popelnic, které pravidelnì v intervalu 14 dnù odvážela
firma Rumpold Tábor. Kromì toho však
byly v Chyškách pod kulturním domem,
v Ratiboøi ve sbìrném dvoøe, na Nálesí na

rozcestí a v Záluží umístìny velkoobjemové kontejnery, do kterých bylo také možné
také odkládat smìsný komunální odpad.
Tyto kontejnery byly ale velkým problémem. Nìkteøí obèané zde odkládali opravdu vše, èeho se ve svých domácnostech
potøebovali zbavit. V kontejnerech se objevovaly vìci, které bychom mìli tøídit a které rozhodnì nepatøí na skládku, kam byly
kontejnery odváženy. Bìžnì se v kontejnerech objevovaly kartony, plasty, pneumatiky, elektrospotøebièe, èalounìný, døevìný
i plastový nábytek, koberce, tráva, vìtve.
Nezøídka zde skonèil odpad ze staveb,
napøíklad eternit, který je klasifikován
jako nebezpeèný odpad a za jeho uložení
na skládku se platí nemalé prostøedky.
Kontejnery se plnily závratnou rychlostí.
Nìkteré se odvážely každý druhý týden,
nìkterý každý týden. Odvoz tìchto kontejnerù na skládku v Jenišovicích zajišśovalo
zemìdìlské družstvo. Cena za odvoz jednoho kontejneru vèetnì poplatku za uložení odpadu na skládce se prùm. pohybovala
kolem 3 500 – 4 000 korun, podle hmotnosti ukládaného odpadu. Snadno si tedy
pøedstavíme, jaké èástky obec za likvidaci
tohoto odpadu vynakládala.

Separovaný
(tøídìný odpad)
Tento odpad byl ukládán do kontejnerù, které jsou rozmístìny v Obci Chyšky
a v pøilehlých osadách. Jedná se o kontejnery na sklo, na papír, nápojové kartony
a kovy. Ve výètu chybí plasty, které byly
ukládány do drátìných klecí, protože obec
na nì nemìla kontejnery se spodním výsypem, které by dokázala vysypat a odvézt
firma Rumpold Tábor, která zajišśovala
øeknìme zèásti i likvidaci tøídìného odpadu. Zèásti proto, že obec si èásteènì zajišśovala likvidaci separovaného odpadu
vlastními silami. Sklo se vozilo obecním
nákladním autem do sbìrných surovin do
Milevska. Jeho nakládku ale muselo provést zemìdìlské družstvo. Pomocí nakladaèe bylo nutné zdvihnout plastový kontejner a vysypat ho do korby auta. Podobnì
se odvážel i papír.

Nejvìtší problém - plasty
Vzhledem k tomu, že obec nemìla na
plasty kontejnery, ale pouze drátìné klece, nedokázala firma Rumpold plasty od

nás pravidelnì svážet. Manipulace s plasty
tedy probíhala tak, že zamìstnanci pracovní èety plasty z drátìných klecí ruènì vyndávali do velkých žokù, které na autì odváželi do prázdné zemìdìlské budovy na
Kvašśovì. Zde je vysypali. Kromì toho na
stejné místo putovaly plasty ze dvou velkoobjemových kontejnerù. Jeden byl umístìn v Chyškách na parkovišti u Èižinských
a druhý v Ratiboøi ve sbìrném dvoøe.
Do klecí neodkládali obèané však pouze
plasty, ale také nepøeberné množství dalšího odpadu – použité pleny, kabely, shnilá jablka, obaly od syrového masa, zbytky
jídla. Plasty ve velkoobjemových kontejnerech pak bylo nìkdy tìžké rozeznat od
komunálního odpadu. Tyto rádoby plasty
tedy putovaly na jedno místo na Kvašśovì,
ze kterého je Rumpold Tábor odvážel velkoobjemovým kontejnerem, do kterého je
bylo nutné naložit nakladaèem zemìdìlského družstva. Pøed každým odvozem se
zamìstnanci èety probírali haldami odpadu, aby z nìho vybrali ten, který zde nemìl co dìlat. Tato práce, hlavnì v letních
mìsících, byla i velkým zdravotním rizikem. Kromì velmi nepøíjemného zápachu
a rojù much zde hrozilo i riziko poranìní
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a infekce. Nutno dodat, že velmi èasto byla
výsledkem tohoto snažení faktura od Rumpoldu ve výši cca 6 000 korun za uložení
jednoho kontejneru komunálního odpadu
na skládku, protože Rumpold zneèištìné plasty vùbec nepustil na tøídící linku,
oznaèil je za komunální odpad a uložil je
na svou skládku právì z dùvodu velkého
zdravotního rizika pro své zamìstnance,
kteøí na tøídící lince pracují.

Dvùr za prodejnou
Jednoty v Chyškách
Abychom si dokázali vytvoøit úplný obraz
o tom, jaká byla situace s odpady v naší
obci, musím zmínit ještì dvùr za Jednotou
na návsi v Chyškách, který byl donedávna
jakýmsi nekontrolovaným odkladištìm
rùzných nepotøebných vìcí. Bìhem Velikonoc letošního roku se tu kupøíkladu objevilo 70 velkých zasklených oken, které
musela obec na své náklady zlikvidovat.
Odkud okna pocházela se mùžeme dohadovat, ale s jistotou mùžeme øíct, že to nebylo z rodinného domu.
Z tohoto dùvodu byl dvùr uzavøen a je zde
zakázáno ukládat jakýkoliv odpad.

Sbìrný dvùr v Ratiboøi
Dalším problematickým místem byl sbìrný
dvùr v Ratiboøi. Zde se hromadily elektrospotøebièe, pøedevším lednice a mrazáky,
které se však poté, co si z nich kdosi vzal
to, co se dá zpenìžit, staly nebezpeèným
odpadem, který od nás nechtìla odebrat
žádná spoleènost, zabývající se zpìtným
odbìrem elektroodpadu. Jejich likvidace
byla opravdu velikým problémem.
Hromadily se zde také nepotøebné pneumatiky, kterých bylo za posledních deset
mìsícù odvezeno zhruba 650 kusù. Jednalo se pøitom o pneumatiky z osobních
automobilù i pneumatiky ze zemìdìlské
techniky, pøièemž nutno podotknout, že
se nejednalo o pneumatiky zemìdìlského
družstva, které si likvidaci zajišśuje vlastními silami.
Pøehlédnout se zde samozøejmì nedá ani
hromada stavební suti, která patøila podle
obecní vyhlášky na skládku v nedalekých
Jenišovicích.
Z tìchto dùvodù je sbìrný dvùr v Ratiboøi
zrušen. Je zde zakázána skládka jakéhokoliv odpadu pod pokutou. Prostor bude
monitorován. Sbìrný dvùr je nahrazen
sbìrným místem v Chyškách.
Na základì uvedených skuteèností a poznatkù se rozhodlo vedení obce pro celkovou zmìnu v odpadovém hospodáøství.
Jsme pøesvìdèeni, že pokud obèané pochopí její dùvod, pochopí naši snahu a budou
ochotni nám pomoci tím, že budou respektovat nastavená pravidla, dosáhneme cíle,
který jsme si vytyèili.
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Jak by tedy mìl fungovat
novì nastavený systém?
Smìsný komunální odpad
Zaènìme tedy opìt smìsným komunálním odpadem. Obèané Chyšek a vìtšiny
pøilehlých osad si mají možnost každých
ètrnáct dnù nechat vyvézt jednu i více popelnic. Poplatek platíme paušálnì za rok,
bez ohledu na množství vyvezených popelnic a èiní 440,- Kè na poplatníka a 540,- Kè
na rekreaèní chalupu. Obèané Branišova,
Hrachova, Mezného, Radíkov, Ratiboøce
a Vodìrad mají poplatek snížen o 50%
s tím, že odpad musí odvážet do nejbližšího kontejneru.
Tento systém bude zachován s tím, že
obèané uvedených osad již nebudou mít
možnost odvážet odpad do velkoobjemových kontejnerù na Nálesí na rozcestí,
v Ratiboøi do sbìrného dvora a do Chyšek
pod kulturní dùm, ale budou mít možnost
dvakrát v týdnu odpad uložit do kontejneru na novì vytvoøeném sbìrném místì,
které se nachází v oploceném areálu mezi
kravínem a fotbalovým høištìm v Chyškách pøímo u místní komunikace. Místo
bude otevøeno od støedy 2. øíjna 2019
dvakrát v týdnu a to ve støedu v èase od
12,30 do 15,30 hodin a v sobotu od 9 do
11 hodin. Odpad se zde bude ukládat pod
dohledem obecního zamìstnance. Mimo
pracovní dobu bude tento prostor monitorován, aby nedocházelo k živelnému odkládání odpadu.
Pro obèany Ratiboøce bude umístìn pro
ukládání smìsného komunálního odpadu
kontejner o objemu 1100 litrù v Ratiboøi u budovy staré školy. Kontejner bude
uzamèený a každá domácnost v Ratiboøci
obdrží svùj klíè.
Novì bude firma Rumpold Tábor zajíždìt
na Nálesí, kde byl doposud velkoobjemový kontejner. Vzhledem k tomu, že k nìkterým nemovitostem je horší pøístup pro
svozové vozidlo Rumpoldu, není možnost
otoèení vozidla, bylo by nutné dlouhé trasy k jednotlivým domùm pro popelnice
couvat, bylo rozhodnuto místo popelnic
umístit na Nálesí dva plastové kontejnery,
každý o objemu 1 100 litrù. Tyto kontejnery se nacházejí na místní návsi, jsou
uzamèené a každá domácnost na Nálesí
(trvale žijících obèanù i rekreantù) dostala
klíè k tìmto kontejnerùm. Klíè k nim obdrželi i obèané Hrachova a Vodìrad, kteøí
sem i døíve odpad do velkoobjemového
kontejneru vozili.

Separovaný
(tøídìný) odpad
Separovaný (tøídìný) odpad budeme i nadále ukládat do kontejnerù, které jsou
umístìny témìø v každé osadì kromì

tìch nejmenších. Drátìné klece na plasty
byly odstranìny a byly nahrazeny plastovými kontejnery o objemu 2,5 m3. Tyto
kontejnery mají spodní výsyp, stejnì jako
kontejnery na sklo, papír, nápojové kartony
a kovy. Všechny jmenované komodity bude
z naší obce a pøilehlých osad novì svážet
Rumpold Pøíbram. Ten nám totiž dokázal
nabídnout zápùjèku kontejnerù na plasty
za 1 korunu za kus a mìsíc. To je pro nás
velká pomoc a právì díky této skuteènosti jsme mohli všechna kontejnerová stání
osadit tìmito novými kontejnery.
Novinkou jsou tøi kontejnery na jedlé tuky.
Ty jsou prozatím umístìny v Chyškách,
Kvìtuši a v Ratiboøi a budou také dle potøeby sváženy. Tuky se do nich mohou
vkládat v PET lahvích se šroubovacím uzávìrem tak, aby se olej nemohl do popelnice vylít.
V prùbìhu èasu budou kontejnery na tøídìný odpad doplòovány tak, abychom
vyladili rovnomìrnost jejich zaplòování
a abychom co nejvíce optimalizovali jednotlivé vývozy. Pøipojili jsme se k dalším
obcím ze Svazku obcí Písecka a budeme
se snažit o získání dotace na kontejnery,
které by byly našim vlastnictvím.
V osadì Mezný byly místo kontejnerù na
separovaný odpad použity kovové sudy,
které pracovníci obce obèas vyváželi.
V minulých dnech byly sudy vymìnìny za
nové a jejich vývoz bude probíhat každou
sudou støedu.
Chtìla bych ještì pøipomenout, že pod
kulturním domem v Chyškách se nachází
ještì kontejner od spoleènosti Asekol, do
kterého je možné vhazovat menší kusy
elektrospotøebièù a kontejner na odìvy od
spoleènosti Textil ECO. Na obecním úøadu
se pak nachází zelená popelnice od firmy REMA, se kterou máme také smlouvu
a také ona od nás odebírá elektrospotøebièe. Do popelnice patøí ty menší z nich.
Do malého boxu od stejné firmy, který se
také nachází ve vestibulu obecního úøadu,
je možné odkládat vybité tužkové baterie
a monoèlánky.

Tašky na tøídìní odpadu
Abychom podpoøili obèany v jejich snaze
tøídit odpad, zakoupila Obec Chyšky za
pomoci spoleènosti EKOKOM, se kterou
v oblasti tøídìní odpadù spolupracujeme,
objemné tašky na tøídìní odpadu. Jedná se
o sadu tašek na papír, sklo a plasty. Tašky
jsou z pevného materiálu, každá má objem 40 litrù a je možné je spojit suchým
zipem tak, aby rozložené stály vedle sebe.
Myslím, že bude pohodlné do nich odpad
odkládat a poté jej odnést do pøíslušného
kontejneru. Tašky obdrží každá domácnost, aś už trvale žijících obyvatel nebo
rekreantù pøi uhrazení poplatku za odpad
na rok 2020. Ti, kdo hradí poplatek pøes
úèet, mohou si sadu vyzvednout na Obec-

ním úøadu v Chyškách od 1.1.2020 kdykoliv v pracovní dobì.
Každá domácnost obdrží od spoleènosti
EKOKOM také nálepku na popelnici, která
napovídá, který odpad do popelnice patøí
a který ne.
Možná Vás po pøeètení tohoto èlánku napadá ještì pár otázek.
Kam odložit vìtší kusy plastu, skla, vìtší
množství kartonù? Kam s rozbitou televizí,
lednicí, praèkou? Kam patøí kovový odpad,
pneumatiky? Kam mohu uložit suś? Kde by
mìl skonèit starý nábytek? Kam odložím
lino, koberec a další objemný odpad?
Na sbìrném místì v Chyškách, o kterém
jsem se již zmiòovala, budou pøipravené
kontejnery, do kterých budeme moci odložit vìtší plasty, které nepatøí do kontejnerù-zvonù, vìtší kusy skla, vìtší kusy kartonù a papíru a kovy. Bude zde možnost
odložení vìtších elektrospotøebièù, které
nelze dát do kontejneru Asekol pod kulturním domem. Lednice a mrazáky musí
být kompletní. Odpad bude možné uložit
dvakrát v týdnu a to ve støedu od 12,30 do
15,30 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin
pod dohledem pracovníka obce.
Abychom vyšli vstøíc obèanùm i s likvidací objemnìjšího a nebezpeèného odpadu,
rozšíøíme svoz tohoto odpadu ze dvou na
ètyøi svozy v kalendáøním roce. O svozu
budou obèané tak jako doposud dopøedu
informováni na webových stránkách obce,
rozhlasem a plakáty na výlepových plochách. Ve stanovených dnech budou moci
obèané pøipravit tento odpad pøed své
domy a pracovníci obce jej svezou a roztøídí. Pokud budou chtít obèané odpad zlikvidovat mimo uvedené svozy, budou tak
muset uèinit na své náklady na skládku
komunálního odpadu v Jenišovicích nebo
v Nadìjkovì.
Stavební odpad není odpad komunální
a je nutné ho zlikvidovat zákonným zpùsobem. Po dohodì s panem starostou nedalekého Nadìjkova je možné stavební suś
odvážet do sbìrného dvora v Nadìjkovì
v jeho provozní dobì a zde ji uložit bezplatnì. Pro odvezení je možné objednat
obecní traktor s valníkem, který bude pøistaven a odvezen za úplatu. Objednat jej
lze na obecním úøadu.
Ostatní stavební odpad (eternit, okna, izolaèní materiály, polystyreny, døevo,…) je
nutné také ukládat za úplatu na skládku
v Jenišovicích. Obec mùže opìt pomoci pøistavením traktoru a odvezením odpadu za
úplatu.
Abychom postihli úplnì celou oblast likvidace odpadu, musím se zmínit ještì
o odpadu z našich zahrad a zahrádek.
S nastávajícím podzimem vyvstane problém s likvidací zeleného bioodpadu. Pro
tento úèel je možnost pronájmu kompostéru pro všechny naše obèany. Bližší informace pro ty, kteøí kompostér ještì nemají,

CHYŠECKO - obèasník ze života obce Chyšky a okolí 3/2019
je možné získat na obecním úøadu. Pro
ty, kterým kompostér nepostaèuje bude
pod kulturním domem umístìn kontejner,
který nám zapùjèilo zemìdìlské družstvo
a do kterého bude možné uložit trávu
a zbytky rostlin. Kontejner bude odvážen
do kompostárny v Nepøejovì. Do tohoto
kontejneru však v žádném pøípadì nepatøí vìtve ani jiný odpad. Vìtve je prozatím
možné pøivézt do sbìrného místa v Chyškách, kde budou ukládány na valník a pravidelnì odvezeny k dalšímu zpracování.
Vìøím, že se nám podaøí v rámci dotace
poøídit pro obec štìpkovaè, který nám likvidaci vìtví usnadní.

EKO-KOM
motivuje obce k tøídìní odpadu
Spoleènost EKO-KOM byla založena v roce
1997 prùmyslovými podniky, které vyrábìjí balené zboží. Spolupracuje s mìsty
a obcemi a snaží se je motivovat k tomu,
aby tøídily odpad. Naše obec posílá každé
ètvrtletí hlášení o tom, jak tøídíme odpad
v naší obci. Znamená to, že pøedkládáme
údaje o množství, typech a objemech kontejnerù a množství svezeného odpadu.
Údaje o množství odpadu a jeho typu získáváme od svozové firmy a pøípadnì od

firem, kterým jsme odpad pøedali. Podle
množství vytøídìných komodit pak obec
získává od EKO-KOMU finanèní odmìnu,
kterou pak mùže využít do dalšího zlepšení systému nakládání s odpady. Díky tomu,
že naše obec nemìla kontejnery na plasty,
ty se svážely na Kvašśov a odtud teprve
byly nakládány do kontejneru Rumpoldu
èasto velmi zneèištìné a byly uložené jako
smìsný komunální odpad, nemohli jsme
si tedy vykázat témìø žádné odevzdané
plasty a odmìna od EKO-KOMU byla výraznì nižší, než by mohla být. Teï máme
šanci na to, abychom podávali hlášení s výraznì pøíznivìjšími údaji (plasty z kontejnerù, sklo, plasty, papír, kov z kontejnerù
ze sbìrného místa v Chyškách) a obdrželi
od spoleènosti EKO-KOM vyšší odmìnu.
Pokud se to podaøí, budeme èástky postupnì investovat a systém nakládání s odpady
vylepšovat. Když budeme dobøí, mùže se
naše snaha odrazit i v èástce, kterou platíme každoroènì za odpady. K tomu rádi
využijeme i Vaše pøipomínky a postøehy.

v naší obci a jejích pøilehlých osadách, aś
už jde o ty, kteøí zde trvale žíjí èi ty, kteøí si ji vybrali pro svou rekreaci, obrátila
s prosbou o dodržování popsaných pravidel, aby nastínìný zpùsob likvidace odpadù v naší obci fungoval. Snažili jsme se,
aby obèané mìli dostatek možností naložit
s odpadem tak, aby jej mohli odstranit ze
svých domácností a zároveò aby neobtìžoval své okolí. Vìøím, že není dùvod pro
to, abychom odkládali vedle kontejnerù
skla z automobilù, protože je mùžeme bez
problému uložit na sbìrném místì v Chyškách. Øidièi Rumpoldu je neodvezou, pro-
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tože jim to nedovolují zásady bezpeènosti
práce, které musejí dodržovat. Zrovna tak
není dùvod pro to, aby u kontejnerù postávaly elektrospotøebièe, vyøazené toalety,
umývadla, nábytek, velké plastové pøedmìty a podobnì. Máme možnost využít svozových dnù, které budou každé ètvrtletí.
Vìøím, že si všichni uvìdomíme, že to,
jaký máme v obci poøádek je vizitkou nás
všech. Obec se bude maximálnì snažit
o to, aby obèanùm tøídìní a likvidaci odpadù usnadnila a od obèanù oèekává zodpovìdný pøístup.
Stanislava Hejnová - starostka

Slovo na závìr
Na závìr tohoto obsáhlého èlánku o odpadovém hospodáøství v Obci Chyšky mi
dovolte, abych se na všechny obèany, žijící

Jak funguje v ÈR systém tøídìní a recyklace odpadu?
Èeši mohou tøídit odpad už do více než 413 tisíc barevných kontejnerù a menších nádob. S naprostou samozøejmostí to dìlají už bezmála ¾ obyvatel v ÈR. Díky jejich
odpovìdnosti se tak roènì vytøídí kolem pùl milionu tun
odpadu. V roce 2018 lidé v obcích a mìstech vytøídili pøes
665 tisíc tun papíru, skla, plastù, nápojových kartonù
a kovù. Zdánlivì nepotøebným odpadùm, tak díky tøídìní
dali druhou šanci. V barevných kontejnerech, sbìrných
dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytøídìného odpadu
nekonèí, ale naopak zaèíná.

k primárním surovinám. Vytøídìné odpady se k nám tedy
díky materiálovému využití vrací v podobì nových výrobkù. Vytøídìné odpady, které nelze zpracovat, projedou na
dotøiïovací lince až na konec dopravního pásu a vyøazují

se do oddìleného kontejneru – jde o tzv. výmìt. Ten buï
putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobì tepla a elektrické energie. Podrobnìjší informace
o tøídìní a recyklaci odpadù naleznete i na www.jaktridit.cz.

Z barevných kontejnerù vytøídìný odpad odváží svozové
firmy na dotøiïovací linky, kde se dotøiïují a upravují na
druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníkù se odpad dopraví do tøídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál dotøídí na rùzné druhy, podle materiálového
složení nebo podle požadavkù koneèných zpracovatelù.
Z projíždìjícího pásu lidé vybírají správné druhy odpadù
a shazují je do velké klece, která je umístìna pod kabinou.
Roztøídìné odpady se pak lisují do balíkù a putují ke koneèným zpracovatelùm – buï jako druhotná surovina, anebo
pøímo k recyklaci. Z odpadù upravených na druhotnou
surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buï úplnì nové
výrobky, vìtšinou se ale pøidávají k dalším surovinám pro
výrobu nových pøedmìtù. To je tøeba pøípad papíren nebo
skláren, kde se sbìrový papír a sklenìné støepy pøidávají

Jak si zaøídit tøídìní v domácnosti?
Chcete tøídit odpad nebo už tøídíte, ale
pøekáží vám neuspoøádaný stoh z novin,
prázdných PET lahví a sklenic od vína?
Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém,
který bude pøehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi.

Tady je pár tipù:

Pro zaèátek Vám poslouží nìkolik použitých krabic, napø. od nových domácích
spotøebièù. Také v obchodech seženete
pøepravní krabice tøeba od piškotù èi oplatek, které Vám urèitì na požádání dají. Ty
si mùžete popsat barevným popisovaèem
nebo si tøeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh
odpadù.
Stejnou službu, jako papírové krabice, udìlá i trojice starých igelitek, ve kterých jste
si pøinesli nákup z obchodu. Pokud máte

více prostoru a mùžete tøídìný odpad déle
støádat, pak se nabízejí igelitové pytle na
odpad, které buï popíšete fixem, polepíte
nebo si rovnou poøídíte pytle v barvách, na
které jste zvyklý z kontejnerù na tøídìní.

Moderním øešením jsou pak barevné
tašky na tøídìní odpadu, které distribuuje prostøednictvím obcí spoleènost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem,
takže je možné jejich obsah jednotlivì
vytøídit. Podobné tašky lze ale zakoupit
i v obchodì nebo na internetu. Pokud pak
mùžete do tøídících nádob více investovat, mùžete už si dnes poøíditi moderní
koše na tøídìní, které jsou zabudované
v kuchyòské lince. Možností je celá øada
a každý to má u sebe doma zaøízené jinak,
tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.
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SBÌRNÉ MÍSTO V CHYŠKÁCH OTEVØENO OD 2.10.2019
(u místní komunikace mezi kravínem a fotbalovým høištìm v Chyškách)

Provozní doba

STØEDA 12,30 – 15,30 hod.
SOBOTA 9 – 11 hod.
(Pravidla pro ukládání odpadu na sbìrném místì se doètete v úvodním èlánku.)

Umístìní kontejnerù v obci Chyšky a pøilehlých osadách
Branišovice
Hněvanice

Chyšky

Kvašťov
Květuš
Mezný
Nálesí
Nose n
Nová Ves
Podchýšská Lhota
Ra boř
Růžená
Záluží

U autobusové čekárny
Na návsi za kapličkou
Parkoviště u Čižinských
Pod bytovkami
Pod kulturním domem
U základní školy
U hřbitova
U kravína
Před bývalou prodejnou
Na rozces u kapličky
Před hasičskou zbrojnicí
U kulturního domu
U hasičské klubovny
U kulturního domu
Za kapličkou
Pod rybníkem na návsi

Plast, sklo
Plast, sklo
Plast, sklo, papír, tetrapak
Plast, sklo, papír, tetrapak
Plast, sklo, papír, tetrapak, kov, elektroodpad, tex l, jedlé tuky
Plast, sklo, papír, tetrapak
Pouze na hřbitovní odpad
Plast
Plast, sklo, papír, jedlé tuky
Plast, sklo, kov
Plast, sklo, komun.odpad (pouze pro obyvat. Nálesí, Voděrady a Hrachov – uzamykatelné kontejnery)
Plast, sklo, papír
Plast, sklo, papír
Plast, sklo, papír
Plast, sklo, papír, jedlé tuky
Plast, sklo
Plast, sklo, komunální odpad(pouze pro obyvatele Záluží)
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