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Anketa k třídění odpadů

Tomík MAREK, zástupce skateboar-
dové komunity.

Víte, že…
… papír je možné recyklovat až 

sedmkrát?
Modré kontejnery obsahují ně-

kolik druhů papíru a každý vyža-
duje jiné zpracování. Proto papír 
ještě putuje na dotřídění. V první 
fázi jsou odstraněny nežádoucí 
příměsi, jako je komunální od-
pad, špinavý papír apod. Tímto 

způsobem je získán tzv. smíšený 
sběrový papír, který se v následu-
jící fázi dělí na jednotlivé druhy, 
noviny, časopisy, kartony, krabi-
ce a směsný papír. 

Slisovaný sběrový papír slouží 
opět k výrobě nového papíru. Než 
je přidán k výchozí surovině, je roz-

puštěn ve vodě (tzv. rozvláknění), 
od papírového vlákna se oddělují 
nežádoucí příměsi jako například 
kovové svorky nebo fólie. Vlákno se 
ve vodní lázni přemění na kašovitou 
hmotu, která je slévána s primární 
surovinou do papírenského stroje. 

Papírovou vlákninu obohacenou 
o pomocné látky (klih, škrob, ka-

olín…) stroj natírá na síta, před-
sušuje, lisuje, vyhlazuje a konečně 
dosouší. Tímto způsobem je celu-
lózové vlákno možné recyklovat až 
sedmkrát. Znovu se sběrovým papí-
rem setkáváme v podobě sešitů, ta-
šek, krabic, novin, obalů na vajíčka, 
toaletního papíru a mnoha dalších 
výrobků. -tz-

Před nedávnem jste inicioval 
umístění košů na plasty u skatebo-
ardového hřiště ve sportovně rela-
xačním centru Český mlýn. Radnice 
pak dala koše na plast na další místa, 
hlavně do parků. Jak na tento nápad 
vznikl?

Nápad vznikl hned na začátku, kdy se 
skatepark otevřel. Když byly plné koše, 
tak některé návštěvníky nenapadlo nic 
jiného, než to nechat válet po zemi. S 
přítelkyní jsme několikrát uklidili ska-
tepark a okolí a posbírali jsme už ne-
spočet pet lahví. Tam vznikl nápad, že 
bychom mohli třídit a naučit i ostatní 
návštěvníky, aby po sobě uklízeli. Po 
instalaci košů na plasty se situace určitě 
zlepšila a jsme rádi, že naše komunita 
může jít příkladem co se týče ochrany 
přírody a recyklace plastu. 

Novým ředitelem krajského Horác-
kého divadla Jihlava bude divadelní 
manažer Ondrej Remiáš. Šestatřice-
tiletý rodák ze slovenských Nových 
Zámků vystřídá 1. srpna 2015 dosa-
vadního ředitele divadla Josefa Filu, 
který po patnácti letech ve funkci od-
chází do důchodu. 

O místo ředitele krajského divadla 
mělo zájem 14 uchazečů, krajská rada 
vybírala ze tří velice kvalitních kandi-
dátů. Dosavadnímu řediteli vyslovili 
členové krajské rady poděkování za 
dlouholetou náročnou a zodpověd-
nou práci.

Ondrej Remiáš vystudoval UKF 

V Jihlavě probíhá revitalizace Sráz-
né ulice, nyní se pracuje ve střední 
části ulice od křižovatky s ulicí Tře-
bízského směrem k centru města, 
předběžně by tato etapa měla skon-
čit 16. srpna 2015. 

Po dokončení druhé etapy se bude 
pokračovat poslední etapou, která 
vyřeší horní část ulice a náměstí Svo-
body. Dodavatel nyní požádal o dří-
vější zahájení třetí etapy, a to v úseku 
slepého ramena náměstí Svobody, 
kde chce zahájit práce už 3. srpna. 

„Týden před zahájením bude v úse-
ku patřičné dopravní značení, stavba 
bude informovat obyvatele přilehlých 
domů letáky a cedulí s termínem uza-
vírky,“ informoval Vojtěch Kašpar z 
fi rmy Vyznač, s.r.o. Práce na zbýva-
jícím úseku Srázné ulice plynule na-
vážou po dokončení druhé etapy. 

Revitalizace Srázné ulice řeší pro-
stor od její dolní části, kde se sbí-
há s ulicemi Úvoz a Gorkého až po 
horní část a náměstí Svobody. Zá-
kladem je rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace, následuje pokládání 
nových povrchů vozovky a chodní-
ků, do ulice se umístí nové veřejné 
osvětlení a mobiliář, dojde také na 
úpravy zeleně.  

Nepřehledné místo v dolní čás-
ti, kde se k ulici Srázné sbíhají uli-
ce Úvoz, Gorkého, Na Stoupách 

Už daleko za hranicí životnosti byla 
dlažba chodníku, po kterém denně 
prochází stovky obyvatel ze sídliště 
Dolina na Jiráskovu ulici a do centra 
města. Radnice nechala chodník opra-
vit, rozpadlé dlaždice nahradila nová 
zámková dlažba a vyřešilo se odvodně-
ní chodníku. 

„Před dokončením jsme rozšířili akci 

ještě o předláždění chodníku směrem k 
budoucí světelné křižovatce ulic Jiráskova 
a S. K. Neumanna. Oprava bude hotová 
nejpozději do konce července,“ informo-
val o opravách s náklady 1,3 milionu 
korun náměstek primátora pro oblast 
dopravy Jaroslav Vymazal. Akce nava-
zuje na nově rekonstruované chodníky 
v minulém roce v této lokalitě. -tz-

Nová kamenná mozaika nahradi-
la rozpadlou a nevhodnou betono-
vou dlažbu v ulici Jana Masaryka. 
K úplnému dokončení chybí ještě 
vybudování nového podzemního 
kontejnerového stání. Akce, která 
volně navazuje na provedené úpra-
vy povrchu a odstraňování bariér 
v loňském roce, bude dokončena v 
první polovině září, celkové nákla-
dy budou 700 tisíc korun. -tz-

Horácké divadlo Jihlava 
povede Ondrej Remiáš

Nitra, od roku 2009 měl na starost 
marketing divadla Pôtoň, je autorem 
projektu Moudré víno. V letech 2004 
– 2013 byl tajemníkem Rady pro ne-
profesionální divadlo na Slovensku, 
spoluorganizoval řadu divadelních 
slovenských přehlídek. V předlože-
né koncepci rozvoje hodně vsází na 
zvýšení kvalitní programové nabídky, 
snižování nákladů na provoz a efekt-
ní nakládání s majetkem. Využít chce 
svých zkušeností s vícezdrojovým fi -
nancováním, v maximální míře využít 
obou divadelních scén s tím, že chce 
zapracovat na dalších formách moti-
vace kolegů, a přibývající povinnosti 
ukážou, nakolik bude nutné do bu-
doucna kolektiv personálně posílit. 

Dosavadní ředitel Josef Fila do Ho-
ráckého divadla Jihlava nastoupil v 
roce 2000. Od roku 1940 divadlo 
vedlo už 11 ředitelů, nejdéle Ladislav 
Panovec (1957 – 1987). Od roku 
2003 je zřizovatelem Horáckého di-
vadla Jihlava Kraj Vysočina. Rozpočet 
divadla na rok 2015 je necelých 40 
miliónů korun.  -tz-

Ondrej
Remiáš

Na náměstí Svobody se 
s opravami začne dříve

Na Dolině pokračuje obnova 
nevyhovujících chodníků

DALŠÍ opravy chodníků se provedli na sídlišti Dolina. Foto: archiv MMJ

V ulici J. Masaryka 
budou podzemní 

kontejnery

a výjezd od soukromého objektu, 
vyřešila malá kruhová křižovat-
ka. Vznikají nová místa k parková-
ní, zkvalitňuje se povrch vozovek a 
chodníků, zásadně se zvýší bezpeč-
nost a přehlednost dopravy, úpravy 
prospějí zeleni. 

Náklady na revitalizaci Srázné 
ulice budou asi cca 36 mil. korun, 
z výběrového řízení se dodavate-
lem stala firma Strabag a.s., městu 
Jihlavě se na akci podařilo získat 
dotaci z ROP Jihovýchod, která 
pokryje 85 % uznatelných výdajů. 
Akce bude dokončena nejpozději 
do konce roku 2015. -tz-

Dotaz na to, jestli třídíte odpad 
doma je tedy asi zbytečný. Kladný 
vztah k životnímu prostředí, resp. 
správnému nakládání s odpady 
máte odjakživa, nebo jste se do 
třídění pustil např. až po nějaké 
zkušenosti, po proškolení, nebo 
např. poté, kdy Vám k tomu byly 
vytvořeny podmínky? 

Doma samozřejmě třídíme. Postu-
pem času jsem si na to přišel sám, že 
třídit odpad není zbytečná věc, ale 
děláme to hlavně pro přírodu a pro 
další generace, které tu určitě ne-
chtějí vyrůstat v znečištěném a ne-
zdravém prostředí. Musíme myslet 
na budoucnost. Kdo netřídí, toho 
bych poslal makat na skladku, aby 
viděl jaké enormní množství může 
vyhodit do kontejneru na smíše-
ný odpad jedna domácnost. Každý 
z nás vyhodí až 200 kg odpadu za 
rok, a to je důvod, proč se zamyslet 
a třídit. 

Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelné-
ho odpadu. Co na to říkáte? Až 
budete mít možnost třídit biood-
pad, přidáte se? 

Je to další krok, jak ještě víc roztří-
dit odpad. Když jsem žil na venko-
vě, tak to byla jasně daná věc třídit 
bioodpad na kompost. Pro lidi, kte-
ří třídí na vesnicích nebo zahradách 
bioodpad, je to pak zároveň nena-
hraditelné eko hnojivo pro jejich 
zahrádky a vyhazovat takový odpad 
na skládky je škoda. Rozhodně jsem 
rád, že i lidé žijící ve městech mají 
takovou možnost třídění a velmi 
rád se zapojím.  -tz-


