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Od pondělí 26. října 2020 je opět možné ukládat rostlinný 
bio odpad většího rozměru, průřezu větví a keřů do svahu 
na Kozinec. 
 
 
UKLÁDÁNÍ BIO ODPADU NA KOZINEC 
Do svahu lze tedy ukládat POUZE rostlinný odpad a to 
keře a silnější větve, které se pálí na Čarodějnice. 
 
Žádáme některé občany, aby sem přestali vyvážet svůj 
domovní odpad, který patří do velkoobjemového odpadu! 
Na níže uvedené fotografii lze vidět, že do vyklízeného svahu 
přesto v této době si někdo vyvezl dřevěnou skříň, která tu 
nemá co dělat! Ještě horší pohled byl uvnitř. Ve skříni byly 
uloženy skleněné zavařovací sklenice, které patří jinam a tu 
byly i opěrky do auta.  
 
Již několik let jsme všichni povinni ze zákona odpad třídit. 
Navíc, cit nám určitě nedovolí uložit do svahu na Kozinec sklo, 
které patří do kontejnerů na sklo. Nebuďme pohodlní odpad 
vytřídit a uložit ho kam patří! Nepatří sem ani nerostlinný 
odpad - dřevěné palety, které jsme tu také našli. 
Nedělejme z přírodní lokality Kozinec smetiště! 
 
Po této zkušenosti jsme se dohodli s Tomášem Kolmanem, 
který zajišťoval vyvezení vyhořelého rostlinného odpadu – 
větví a keřů po Čarodějnicích včetně z dřívější po listopadové 
doby 1989 různý stavební a domovní odpad na placenou 
skládku do Chvaletic, že pokud by se situace nezlepšila, 
umístíme na místa ukládání bio odpadu fotopast. 
 
Na vybetonovanou plochu pro bio odpad na Kozinci se 
vyváží - rostlinný odpad typu shnilé ovoce, seno, sláma, 
posekaná tráva, slabší větvičky. Tento materiál na základě 
smlouvy od nás vyváží ZD Chýšť a zpracovává ho dále ke 
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kompostování. Proto sem nelze vyvážet silnější větve, které 
by stroj nezpracoval. 
 
UKLÁDÁNÍ ODPADU KE KONTEJNERŮM 
V poslední době se rozmáhá další nešvar – ukládání většinou 
velikého množství nebo předmětů velikého rozměru 
plastového odpadu vedle kontejnerů, pravděpodobně po 
úklidu půd apod. 
Pohled na tato místa uprostřed obce je nevábný, děsivý! 
Pokud se odpad typu plastová zahradní židle a podobně 
jednoduše nevejde do kontejneru na plast, tak ji předejte 
přímo posádce odpadového svozového auta a nebo je třeba 
udělat si každý rok čas a předat odpad typu velkoobjemový 
k pravidelnému svozu ve 2. polovině května každého roku!   
Pro tříděný odpad máme v obci 3 hnízda -  u prodejny, u 
bytovky a „u pana Horyny dole“.  
 
ČEZ – odečty stavů elektroměrů 
V úterý 27. října bude v dopoledních hodinách pracov-
nice ČEZu provádět opis stavu elektroměrů. 
 
A nyní níže -  fotografie čištěného Kozince s navezenou skří-
ní se skleněným odpadem. Co tomu říkáte? 
 
Jana Exnerová 
starostka obce 
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