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Že se váš odpadkový koš plní rychlostí 
světla a nestačíte do něj nakupovat pytle?
Šetřílkovi si vrásky nedělají. Pořídili si nádoby
na tříděný odpad. Popelnici proto nechávají 
vyvážet pouze jednou za 14 dní, 
a tak jim obec snížila poplat-
ky. Chcete být jako oni? Více 
se dozvíte v tomto letáku 
nebo na našem webu!

Více informací naleznete na www.setrilkovi.cz

Asi nenajdete oblast v lidské činnosti, která by nesou-
visela s odpady nebo s obaly. Provázejí nás v různých 
podobách již od nepaměti a je zajímavé, jak málo
o nich stále víme. Nejsou pořád stejné jako kdysi 
před lety. Podléhají častým změnám nejenom v re-
akci na nové materiály a technologie, ale i na módní 
trendy nebo obyčejnou lidskou lenost.

Česká republika, která má jednu z nejnižších pro-
dukcí komunálních odpadů v Evropě, má v každém 
případě velké rezervy. Přestože například Rakousko 
či Flandry vyprodukují více odpadů než my, mají díky 
důkladnému třídění skoro poloviční produkci komu-
nálního odpadu. Nejlepší regiony v EU mají produkci 
směsného komunálního odpadu více než 4x nižší, než 
je průměr ČR. Chcete se aktivně podílet na zlepšení? 

Je dobré vědět, jak je odpad přesně defi nován,
jaké druhy existují a jak je s nimi třeba nakládat.
Jistě by vás například zajímalo, jaké možnosti má 
obec při vybírání poplatků za komunální odpad a co 
je pro vás nejvýhodnější. Zapadli jste cestou do prá-
ce málem do kanálu, protože nějaký zloděj odmon-
toval víko, aby si přilepšil ve sběrných surovinách?
Jak je to vlastně legislativně ošetřeno při sběru a vý-
kupu kovů? Narazili jste v lese na černou skládku? 
Dalo se tomu předejít, kdyby lidé dodržovali systém 
zpětného odběru dosloužilých ledniček, autovraků
a odpadních olejů.

V tomto informačním letáku naleznete tipy z oblasti 
odpadového hospodářství. V žádném případě se vám 
nesnažíme nic vnucovat, anebo dokonce nařizovat,
je pouze na vás, zda si některý z tipů sami vyzkoušíte 
a ověříte jeho pravdivost. Naším cílem je upozornit
na skutečnost, že lze snížit výdaje v rodinném rozpoč-
tu a zároveň vás může hřát, že se chováte ohledupl-
něji k životnímu prostředí!

www.setrilkovi.cz

Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše internetové stránky www.setrilkovi.cz, anebo se zú-
častněte některého z našich seminářů konajících se v rámci následu-
jících veletrhů a výstav:
•JARNÍ INSPIRACE 2013 (8. – 10. 3. 2013), Hradec Králové
•ENVIBRNO (23. – 26. 4. 2013), Brno
•ZEMĚ ŽIVITELKA – EKOSTYL (29. 8. – 3. 9. 2013), České Budějovice
•MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ (11. – 13. 10. 2013), Plzeň

Projekt realizuje – České ekologické manažerské centrum. CEMC 
je sdružení organizací, individuálních podnikatelů a environ-
mentálních expertů. Vydáváme odborné časopisy Odpadové fó-
rum a WASTEFORUM. Jsme provozovateli internetového portálu
www.Tretiruka.cz.
Kontakty: 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, tel.: 274 784 417,
fax: 274 775 869, www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
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Vítejte v Chechtákově, kde žije jedna celkem nenápad-
ná čtyřčlenná rodinka – Šetřílkovi. Rodinka si do této 
chvíle žila svým běžným životem, ale teď jste to vy, kdo 
přebírá nad jejím rozpočtem a osudem plnou kontrolu!
Vyzkoušíte si své schopnosti a dovednosti! Vaším cí-
lem bude dosáhnout co největších úspor realizova-
ných například zateplením domu a současně uspoko-
jit běžné potřeby všech členů rodiny. Buďte nejlepší,
a vyhrajete zajímavé ceny!

Bonusové body do hry!
Kód: setrilkovibonus

VYHRAJTE JEDNU Z VĚCNÝCH CEN! 

„HRAVĚ ŠETŘÍM
     SVOU KAPSU I PŘÍRODU“

aneb Ušetřit se dá na všem,
           když víme, jak na to

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



TIPY PRO VÁS

Pračky a jiné spotřebiče
  
Pokud je sběrný dvůr daleko, můžete na-
příklad pračku předat v místě, kde jste
ji nakoupili. Prodejci však mohou množství 
elektroodpadu vázat na množství jimi pro-
dané, proto si uschovejte doklad o koupi!

Objemný odpad (skříně, matrace…)
  
Pokud nechcete vážit cestu do sběrného dvora, po-
čkejte si, až přistaví v místě vašeho bydliště speci-
ální kontejner na objemný odpad.

Nespotřebovaná léčiva
  
Prošlá léčiva do popelnice nepatří. Mů-
žete je odevzdat ve sběrném dvoře, ale 
mnohem pohodlnější pro vás bude, když 
vezmete léky s sebou cestou do lékárny, 
kde jsou odebírány zdarma.

Textilní odpady
  
Pokud odložíte staré ošacení k popelnici, 
není jisté, že bude materiál efektivně využit. 
Použijte proto speciální kontejnery na textil. 

Autovraky
  
Kompletní autovraky jsou ze zákona odebrány zdarma. 
Odtahovou službu musíte zaplatit jen v případě, že nejsou 
schopny dojet po své ose. Nezapomeňte, že autobaterii 
můžete zpeněžit. Stačí zadat do internetového vyhledava-
če „výkup autobaterií“.

Pleny
  
Pleny všeho druhu sice do komunálního od-
padu patří, ale pouze v případě, že je budu 
produkovat jako občan. Pro zdravotnická
a sociální zařízení to již neplatí.

Fritovací olej 
  
Kam s použitým olejem z fritovacího hrnce? 
Správně by měli lidé použitý tuk shromažďovat 
do nádoby s pevným uzávěrem a tu poté vyhodit 
do kontejneru na směsný odpad nebo ještě lépe 
odnést do sběrného dvora.

Potraviny
  
Jak naložit s prošlými potravinami? Pokud 
není překročena doporučená lhůta spotře-
by, poskytněte je potravinové bance pro 
sociálně slabší jedince.

Tužkové baterie
  
Jak se co nejpohodlněji zbavit starých vy-
bitých tužkových baterií a akumulátorů? 
Nemarněte cestu do sběrného dvora s ka-
ždým pytlíkem baterek. Využijte sběrných 
boxů v obchodních centrech
a na úřadech.

Nákupní taška
  
Je možné hodit do kontejneru na bioodpad 
tašku z obchodu? Ano, a to v případě, že je 
z biologicky rozložitelného materiálu. 

Injekční stříkačky
  
Pokud najdete injekční stříkačku, předmětu se nikdy 
nedotýkejte a přivolejte policii. Ta předmět transportuje 
do zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu. 

Značení kontejnerů
  
Věnujte zvýšenou pozornost informa-
cím na kontejnerech pro tříděný odpad. 
Například sklo lze někde třídit i podle 
barev. Pokud si nebudete vědět rady, 
navštivte stránky jaktridit.cz.

Nápojové kartony
  
Nápojové kartony mají svůj speciální kontej-
ner. V žádném případě nepatří do kontejneru 
na tříděný odpad znečištěná surovina. Někdy 
může znehodnotit celý obsah nádoby!

Porcelán
  
Pokud chcete vyhodit otlučenou keramiku 
nebo porcelán, nevhazujte je do kontejneru 
na sklo. Patří do směsného komunálního 
odpadu!

Označení nebezpečných vlastností výrobku
  
Některé výrobky mohou pro zákazníka
představovat riziko. Pozorně si proto
prohlédněte jejich obal! V případě,
že některému značení neporozumíte,
kontaktujte obchodníka. Musí vám
informaci zjistit.
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