Sběr oděvů a textilních materiálů
Obec Horní Čermná ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního
prostředí ČR připravila pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních
materiálů / kat .číslo odpadů 200 110 a 200 111 /. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci
komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích
hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce 2013 jsme odvezli a
zpracovali cca 1.300 tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce,
nebo v některé ze tří spaloven.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním
organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Chceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím.
Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, program Sázava
21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní charita
Beroun, Oblastní charita Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy a další. Tímto
sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k
použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního
prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a
zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.

Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná
nositelná obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany,
spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré
textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při
zpracování ručně manipulováno.

Kontejner na textil bude umístěn u prodejny KONZUM
u Krčmy
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Firma DIMATEX CS s podporou Ministerstva životního prostředí ČR poskytuje městům a
obcím kontejnery na sběr použitých oděvů a textilních materiálů / kat .číslo odpadů 200 110 a
200 111 /. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu
čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce 2013 jsme
odvezli a zpracovali cca 1.300 tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně
skončil na skládce, nebo v některé ze tří spaloven.
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Měsíčně vyrobíme 80 tun různých druhů čisticích hadrů, kterými zásobujeme Liberecký kraj a
okolí. Z hlediska kvality výroby se řídíme německou normou DIN 61 650. V našem podniku
ve Stráži nad Nisou jsme zavedli a udržujeme normu ČSN EN ISO 9001:2009.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje
návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení
životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů.
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Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje
charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v
krizových situacích.

Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, program
Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní
charita Beroun, Oblastní charita Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy
v Hradci Králové a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení
životního prostředí v našem městě.
Víte, že jsme za rok 2013 rozdělili na základě uzavřených smluv mezi obce města
příspěvek téměř 1 milion Kč ?
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