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Na titulní stránce webu města Jihlavy www.jihlava.cz v kolonce „aktuálně“ 
radnice nově zveřejňuje hlášení Vodárenské akciové společnosti o přeruše-
ných dodávkách vody. 

„V silně mrazivých dnech poruch přibývá. S nimi se na náš odbor obrací s dota-
zy stále více občanů. Chceme tímto přispět k lepší informovanosti,“ uvedl vedoucí 
odboru správy realit Jiří Benáček. 

Informace vydává správce sítě Vodárenská akciová společnost, a.s. V textu 
je uveden typ havárie, místo a předpokládaný čas na opravu, resp. obnovení 
dodávek vody. Také jsou zde uvedena čísla vodárenského dispečinku. -lm-

Informace o přerušených 
dodávkách vody jsou na webu

Návody, jak poznat hliník, jsou 
velmi jednoduché:

- pokud je výrobek (obal) z hli-
níku, po zmačkání se nevrací do 
původního tvaru. Někdy vás mo-
hou zmást obaly, které jako hliník 
vypadají, ale ve skutečnosti jsou 
plastové (igelitové) nebo papírové 
a po zmačkání se vrací do původ-
ního tvaru  

- druhý jednoduchý návod platí 
především pro plechovky. Pokud 
je plechovka z hliníku, nedrží na 
ní magnet. Velká většina plecho-
vek na nápoje už je dnes hliníková. 
Pokud je plechovka ze železa, drží 
na ní magnet – třeba magnetka ze 
dveří ledničky 

- do třetice – hliníkový obal by 
měl být označen symbolem tří ši-
pek kolem čísla 41, nebo označe-
ním ALU

Několik důvodů, proč třídit 
hliník:
- 1 kg recyklovaného hliníku 

uspoří 8 kg bauxitu, 4 kg chemiká-
lií a 14 kWh elektřiny - recyklací 
hliníku se ušetří až 95 % (!) energie 
spotřebované při prvotním získává-
ní z rudy bauxitu

- např. hliníková plechovka může 
být 100procentně a opakovaně re-
cyklovaná – nevzniká žádný odpad

- k výrobě plechovky z recyklova-
ného materiálu postačí 5 % energie 
ve srovnání s prvotní výrobou

- 1 kg recyklovaného hliníku 
uspoří 20 kg skleníkových plynů

- jediná recyklovaná hliníková 
plechovka uspoří energii potřeb-
nou ke třem hodinám provozu po-
čítače

Co hliníkového lze sbírat:
nápojové plechovky; použité (čis-

té) fólie od jogurtů, termixů, ry-
bích salátů, sýrů; šroubovací uzávě-
ry (nekorunkové) od alko i nealko 
nápojů; obaly od paštik; tuby od 
léčiv, barev na vlasy apod.;

fólie z čokolád; sprejové nádobky; 
hliníkové nádobí a příbory (např. 
papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, ni-
koli však nože); žaluzie; plechy; 
soudky; konve; stanové konstruk-
ce; lehátka apod. 

Co nesbírat:
fólie spojené s papírem a plastem 

(obaly od žvýkaček, vnitřní obal ci-
garetové krabičky, pytlíky od kávy, 
polévek, obaly od sušenek, arašídů, 
mražených krémů, obaly od trvan-
livého mléka v krabicích); nádoby 
nebo jiné předměty kombinované s 
železnými či jinými prvky apod. -lm-

Mateřská škola za hliník pořídila zeleň

Desítky kilogramů hliníku ročně 
se schází v jihlavské mateřské škole 
v ulici Romana Havelky. Asi deset 
kilo přinesou děti a pracovníci ma-
teřinky, dalších asi šedesát kilogra-
mů přidávají pracovníci Magistrátu 
města Jihlavy. 

Školka hliník odevzdává do sběrny, 
za peníze pak pořizuje zeleň do are-
álu školky. „Na zahradě jsme vysadi-
li několik okrasných dřevin a pořídili 
jsme krmítko pro ptáčky,“ upřesnila 
vedoucí školky Jiřina Sedláčková.

K třídění hliníku se připojují i 
pracovníci magistrátu, hliníkové 
odpady z pracoviště i ze svých do-
mácností shromažďují na odboru 
životního prostředí. „Za minulý rok 

jsme hliníkovými odpady naplnili de-
set pytlů, celkovou hmotnost odhadu-
jeme na šedesát kilogramů,“ uvedla 
pracovnice odboru životního pro-
středí Bohuslava Kolmanová. „Rádi 
bychom do budoucna zapojili do tří-
dění i další školy a školky ve městě,“ 
doplnila Renáta Havlínová z téhož 
odboru. Statistika třídění a výku-
pu hliníku zatím není dokonalá, ale 
jedna z jihlavských sběren vykázala 
za rok 2011 necelých šest tun vy-
koupeného hliníku.

Hliník může třídit každý, sběrny 
ho vykupují (pozor – některé sběr-
ny nevykupují tenkostěnný hliník, 
jako jsou například víčka od jogur-
tů či dalších potravin). 

Jak poznat hliník

HLINÍK sbírají a třídí také pracovníci magistrátu města. Foto: archiv MMJ

Fotbalisté FC Vysočina o víkendu 
vstoupí do jarní části druhé fotbalo-
vé ligy. Hned první utkání na půdě 
vedoucího Ústí nad Labem, na které 
ztrácejí šest bodů, hodně napoví o je-
jich postupových ambicích. 

Jedna věc je jistá už před startem od-
vetné části sezony. Pokud si Jihlavané 
udrží formu z přátelských zápasů, ne-
měl by je postup mezi tuzemskou elitu 
minout. Vysočina má za sebou výsled-
kově nejlepší zimní přípravu v druholi-
gové historii klubu. Ze čtrnácti utkání 
vytěžila vynikající bilanci deseti výher 
a pouhých dvou porážek, respektive 
remíz.

Více než polovinu vítězství, konkrét-
ně šest, si Jihlava připsala při tažení za 
prvenstvím na prestižním zimním tur-
naji Tipsport liga, kdy mimo jiné po-
razila prvoligisty Slovácko (1:0), Hra-
dec Králové (3:2 na penalty) a Liberec 
(3:1). K dalším cenným výsledkům 
patřily triumfy nad prvoligovými Čes-
kými Budějovicemi (1:0) a italským 
Hellasem Verona (4:2).

Na tuzemské scéně nenašli svěřenci 
trenéra Romana Pivarníka přemožite-
le. Vyzrály na ni až dva zahraniční klu-
by, konkrétně rakouská Admira Tren-
kwalder (0:3) a italská Brescia (0:2).

Nejlepším střelcem přípravných 
utkání se stal útočník Stanislav Tecl, 
jenž zároveň byl jediným hráčem, kte-
rý nastoupil do všech utkání.

Bilance přípravy: Vstřelené bran-
ky – 9: Tecl. 3: Kliment. 2: Sedláček, 
Mešanovič, Štancl, Kučera, Kolařík. 1: 

Příprava končí, 
startuje fotbalové jaro

Obert, Vacek, Karlík, Vaculík a Komá-
rek. Odehrané zápasy – 14: Tecl. 13: 
Halama, Sedláček. 12: Mešanovič, Ve-
lický. 11: Karlík. 10: Šilinger, Gabriel, 
Gavrič, Komárek, Kučera. 9: Kliment, 
Veselý, Helísek. 8: Tlustý, Obert. 7: 
Kolařík, Matějov, Jungr. 6: Uvarenko, 
Blažek. 5: Fadrný. 4: Vacek, Kryštůfek. 
2: Vaculík, Kotyza, Rožník. 1: Pavlík, 
Šandera, Štancl. -cio-

Jarní zápasy FC Vysočina
 3. března: Ústí nad Labem 
 9. března: Čáslav (18.00 hod.) 
  18. března: Znojmo  23. břez-

na: Varnsdorf (18.00)  31. března: 
Vlašim  6. dubna: Sparta Praha B 
(18.00)  14. dubna: Opava  20. 
dubna: Zlín (18.00)  29. dubna: 
Karviná  4. května: Most (18.00) 

 9. května: Sokolov (18.00)  13. 
května: Zbrojovka Brno  19. května: 
Třinec (17.00)  26. května: Bohemi-
ans Praha.

Aktuální podoba kádru
 Brankáři: Jaromír Blažek, Dalibor 

Rožník, Maksims Uvarenko.  Obrán-
ci: Gabriel, Petar Gavrič, Jan Halama, 
Petr Kolařík, Martin Komárek, Lukáš 
Kryštůfek, Igor Obert, Jan Šilinger, Petr 
Tlustý, Michal Veselý.  Záložníci: 
David Helísek, Marek Jungr, Karol 
Karlík, Jan Kliment, Tomáš Kučera, 
David Vacek, Lukáš Vaculík, Stanislav 
Velický.  Útočníci: Muris Mešanovič, 
Tomáš Sedláček, Stanislav Tecl.   


