
 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PET VÍČEK 

Vážení rodiče, 

sdělujeme Vám, že se nám podařilo, ve spolupráci s Městem Jílové a společností Wega 

recycling, najít nový systém sběru starého papíru a víček od PET lahví.  

 

Přesný termín sběru bude vyhlášen po Novém roce, pravděpodobný termín bude v druhé polovině 

ledna 2016. 

 

Místo sběru: 

- prostranství mezi MÚ a Autoservisem (sklad posypového materiálu - vedle Městského úřadu) 

- zde bude po dobu vyhlášení umístěn kontejner určený ke sběru starého papíru a víček 

 

Systém sběru: 

- balíky musí být i nadále svázány a řádně zváženy! 

- víčka v krabici, případně v uzavřené tašce, zvážena! 

- pokud doma váhu nemáte bude v místě váha k dispozici a služba, která bude dbát na řádné 

vážení a kontrolu 

- balíky papíru do kontejneru odnese každý sám, víčka se budou předávat službě  

- kontejner bude odvezen v určený den 

- papír nebo víčka v žádném případě neskládejte před bránu nebo mimo kontejner (tento nebude 

započítán do odvezeného  

sběru), ale dodržujte PROVOZNÍ DOBU. Ta bude vždy oznámena na Bakalářích a vývěsných 

letácích o konání akce (k  

dispozici budou ranní i odpolední otevírací hodiny) 

- současně se sběrem odevzdáte službě u kontejneru "SBĚROVÝ LIST", který děti obdrží ve 

škole před termínem sběru (v  

případě potřeby budou sběrové lístky u služby, kde ho řádně vyplníte) 

- počty odevzdaných kg se tedy již NEBUDU hlásit tř. učitelům, ale budou se písemně, formou 

sběrového lístku předávat  

službě přímo na sběrovém místě v okamžik odevzdání sběru!!!! 

- služba má právo namátkově převážit donesené balíky  

 

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost při vážení balíků a zejména při vyplňování sběrových listů. 

Pokud list nebude řádně vyplněn, nebude možné odevzdané kg dětem započítat a to by byla škoda. 

Zároveň upozorňujeme, že lednový sběr bude pro nás všechny zkušební. Pokud se vše podaří a 

nedojde k žádným komplikacím, budeme tímto systémem ve sběru starého papíru a víček 

pokračovat po celý zbytek šk. roku (cca 1x za dva měsíce). 

 

 

Jana Doležalová 

Středisko volného času při ZŠ Jílové 


