
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
 
Jarní počasí vybízí k práci na zahradě. Pokud však nemáte vlastní kompost nebo kompostér, 

můžete přemýšlet, kam s odpadem ze zahrady. Bioodpad je možné odvézt do sběrného dvora 

v Raisově ulici. Odtamtud je odpad svážen do městské komunitní kompostárny. 

 

 

 

 

 

 

Víte jak správně třídit rozbité či nefunkční teploměry nebo třeba varné a laboratorní sklo?  
Kdy bude svoz pytlů v pytlovém systému tříděného odpadu v roce 2020?  

Nebo jak nakládat s použitou jednorázovou rouškou či s jednorázovým respirátorem? 

 Dozvíte se v tomto čísle čtvrtletníku O odpadech.  

 
Období 1 – 3 / 2020 

 

 
 



Víte, jak vytřídit teploměry, varné a laboratorní sklo? 

 

Prázdné lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů zvládne správně vytřídit snad 

každý, ale co rtuťový nebo digitální teploměr? A co třeba varné sklo nebo různé laboratorní 

baňky? 

 

Rtuťový teploměr: 

 

Rtuť je vysoce těkavá toxická látka. Je jedním z mála kovů, který je za normálních podmínek 

kapalný, a i díky této vlastnosti slouží jako součást slitin či jako náplň různých nástrojů a 

přístrojů (např. teploměrů nebo barometrů). Nebezpečné jsou hlavně její výpary. 

V případě, že se teploměr rozbije, je třeba zamezit vdechování nebezpečných výparů a je 

dobré vyvětrat. Kuličky rtuti lze sebrat pomocí vlhkého savého papíru, poté je třeba je 

vložit do nádobky s vodou, kde rtuť klesne ke dnu a nemůže se dále vypařovat. Takto 

zabezpečený odpad lze odnést do sběrného dvora. 

Skleněný obal rtuťového teploměru nepatří do zeleného kontejneru na sklo! Tento 

obal vezměte společně se rtutí do sběrného dvora. 

 

 
 

Digitální teploměr: 

Digitální teploměr spadá do kategorie drobného elektra. Pokud se vám teploměr rozbije, 

můžete ho odložit do červených kontejnerů na elektroodpad nebo odnést do sběrného dvora. 

 

 
 

 

Kam vytřídit tzv. speciální sklo, když prasklo? 

 

Speciálním sklem se myslí hlavně sklo varné a chemické. Toto sklo sice na první pohled 

vypadá jako sklo běžné, ale není. Proč tedy nelze varné a chemické sklo vytřídit do zelených 

kontejnerů stejně jako ostatní sklo? 

Na rozdíl třeba od takových sklenic od okurek, obyčejných skleniček nebo lahví od vína nebo 

jiných nápojů, což je tzv. sodnovápenaté sklo (sklářské písky se taví se sodou a vápencem) a 

můžeme je třídit do zeleného kontejneru (klidně nevymyté s víčkem), je varné a chemické 

sklo boritokřemičité (borosilikátové). Jeho základem je oxid boritý a díky tomu sklo dosahuje 

odolnosti proti chemické korozi a je odolnější proti teplotním změnám. 



 

Varné sklo z domácnosti lze vhodit do směsného komunálního odpadu nebo odnést do 

sběrného dvora. 

Baňky a jiné laboratorní sklo používané pro styk s chemikáliemi a nebezpečným odpadem  

specializovaná pracoviště a laboratoře likvidují tak, jak jim ukládá zákon. Tento druh skla 

nekončí v běžně dostupné sběrné síti. 

 

                  
 

 

Jednorázová rouška se po použití stává odpadem 

 

V současné „korona“ době se nikdo z nás neobejde bez roušky. Ať už látkové nebo 

jednorázové. Abychom látkové roušky mohly znovu použít, poctivě je vyváříme a žehlíme. 

Jednorázové se vyhazují. 

 

Kam správně vyhodit roušky, respirátory a kapesníčky? 

 

Použité ochranné pomůcky rozhodně nepatří do kontejnerů na tříděný odpad! Ale můžeme 

je vyhodit do směsného odpadu, přičemž je vhodné infikovaný odpad v podobě použitých 

roušek snímat z obličeje za gumičky nebo šňůrky; můžeme tak lépe předejít možné nákaze. 

Co se týče likvidace tohoto odpadu, pak je nutné ho zabalit do plastového sáčku (klidně již 

použitého), vydezinfikovat si ruce, sáček pečlivě uzavřít a takto můžeme odpad vyhodit. 

Zabrání se tak dalšímu případnému šíření nákazy. 

  

 
 

Nezapomínejme tedy na správné hygienické návyky, ani na ty třídičské, obojí se nám vrátí 

v dobrém. 

 

 

 



Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2020 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

27. 5., 24. 6., 29. 7., 26. 8., 30. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12. 

 

Prosíme všechny třídiče, kteří si nechávají pytle s vytříděným odpadem svážet, aby pytle 

připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno. 

Maximální tolerovaná váha každého pytle nebo krabice je 10 kg, krabice nesmí být větší než 
je velikost městem dodávaného pytle na třídění papíru. Nadměrně velké nebo těžké krabice 

či pytle s vytříděným odpadem nebudou od domu odváženy. 

 

 

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova 

 

PO 7:00 – 11:30              12:30 – 16:00  

ÚT 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 
ST 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 

ČT 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 

PÁ 7:00 – 11:30              12:30 – 14:00 

 

V období od 16. 5. 2020 do 31. 10. 2020 každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin 
 

 

 
Motivační soutěž pro občany 

Běžně v tomto místě bývá vyhodnocení výsledků pytlového sběru za čtvrtletí. Vzhledem 

k situaci, která v naší zemi nastala, se svoz pytlů s tříděným odpadem na konci měsíce 

března 2020 nekonal. Mimořádně bude proto hodnoceno celé 1. pololetí 2020, tj. leden až 

červen. Výherci budou uveřejněni v příštím čísle tohoto čtvrtletníku.  

 

 

 
 

Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován společností FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 
 

Čtvrtletník vznikl ve spolupráci s tajemnicí města a tiskovou mluvčí městského úřadu. 

Náměty a připomínky zasílejte e-mailem na adresu helena.fialova@mu-frydlant.cz. 
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