Svoz odpadu ve Starém Mateřově
1. Komunální odpad – černé popelnice v jednotlivých
domech
Odvoz je prováděn každý čtvrtek ráno.
2. Biologický odpad – hnědá popelnice se samolepkou v
jednotlivých domech (zájemci se hlaste u starosty obce)
Odvoz je prováděn ve čtvrtek ráno v sudých týdnech (od 16.
do 46. týdne v roce).
ANO: z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze
zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů,
zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad vč. filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.
ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny,
piliny, popel ze dřeva, jemné nebo drcené větve.
NE: komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty,
čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, živočišné zbytky (maso,
kůže, kosti), exkrementy zvířat.
3. Použité rostlinné oleje – speciální černá popelnice u kontejnerů na tříděný
odpad u obecního úřadu
použitý přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelných
plastových (PET) lahví, které následně vhoďte do otvoru nádoby k tomu určené
4. Kovový odpad – šedý zvon u kontejnerů u obecního úřadu
ANO: konzervy od potravin, plechovky a nápojové obaly, kovové kanystry,
drobný kovový odpad
NE: plechovky od barev
5. Plasty – žluté kontejnery (svoz 1x týdně)
ANO: Do kontejneru na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
SEŠLÁPNUTÉ PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech. Patří sem i prázdná tuba od zubní pasty či krému
a rozřezaný plastový zahradní nábytek.
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru sešlápnout.

NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky. Žádné PVC. Měkké sáčky od kávy a různých
potravin v prášku. Prázdná platíčka od léků.
6. Papír – modré kontejnery (svoz 1x týdně)
ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, kancelářský papír,
krabice, kartón, papírové obaly, reklamní letáky, cokoliv z lepenky nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vyhazovat, zpracovatelé si s tím
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový a voskovaný, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už dále recyklovat.
POZOR, použité dětské pleny a hygienické potřeby opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.
7. Barevné sklo – zelené zvony
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupu,
marmelád či zavařenin. Tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
8. Bílé sklo – bílé zvony
ANO: Do bílého kontejneru patří čiré sklo.
NE: Do těchto nádob nepatří barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu. POZOR, do bílého skla nepatří
tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru na barevné sklo.
ŠETŘETE MÍSTO V KONTEJNERECH, SEŠLAPÁVEJTE ZEJMÉNA
PLASTOVÉ LAHVE A PAPÍROVÉ KRABICE. DĚKUJEME.

