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Víte, že…

(Dokončení ze str. 1)

Co do bioodpadu patří a nepatří? 
Pozor, bioodpad se nevyhazuje 

v igelitových pytlích a sáčcích, po-
škozovalo by to kvalitu kompostu. 
Bioodpad do nádoby jednoduše vy-
sypte a igelitový sáček vhoďte do 
sousedního žlutého kontejneru.

Do nádoby na bioodpad patří
 z domácnosti:

• zbytky jídel rostlinného původu
• slupky a zbytky ovoce a zeleniny
• kávový odpad včetně papírových 

fi ltrů 
• použité papírové ubrousky
• čajové sáčky 
• zbytky obilnin

 ze zahrady:
• tráva a plevele
• listí, seno, sláma
• košťály a celé rostliny
• drcené větve 
• skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří 
všechny ostatní odpady:

• maso, kosti, pomazánky
• vařené těstoviny, omáčky
• plasty, sklo, hliník a další kovy
• barvy, ředidla a další nebezpečný 

odpad
• elektro a baterie
• stavební odpad, kamení
• textil, jednorázové pleny
• pytlíky z vysavače, cigarety, popel
• fritovací olej
• uhynulá zvířata  -tz-

Začínáme třídit...

…ruličky od toaletního papíru a 
obaly od vajíček nepatří do kontejne-
rů na papír? Tyto věci, které často v 
dobré víře třídíme do papíru, ve sku-
tečnosti patří do směsného odpadu. 
Nelze je totiž znovu recyklovat. Ce-
lulózové vlákno, které je v těchto oba-
lech, je totiž na recyklaci příliš krátké.

A víte, že do vytříděného papíru ne-
patří ani účtenky z pokladen na tzv. 
termopapíru? Účtenky patří také do 
směsného odpadu, protože termopa-
pír obsahuje plnidla, která brání jeho 
rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho ne-
lze recyklovat. -tz-

Obyvatelé města Jihlavy nosí od-
pady do sběrných dvorů více než 
kdy v minulosti. Porovnání sta-
tistik roku 2014 a 2015 ukazuje 
nárůst návštěvnosti dvorů v desít-
kách procent, také množství ode-
vzdaného odpadu se významně 
zvýšilo.

„Že se občané naučili nosit patřičné 
odpady na sběrný dvůr je pozitivní vý-
sledek zavedení tzv. motivačního pro-
gramu,“ hodnotí výsledky primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek. 

Jihlavský Program zodpovědné-
ho nakládání s odpady umožňuje 
zapojeným občanům města získat 
slevu na poplatku za odpad. Jed-
nou z možností, jak na slevu dosáh-

nout, je čtyřikrát do roka na některý 
ze sběrných dvorů donést vyjmeno-
vané druhy odpadu jako elektroza-
řízení, kovy včetně tenkostěnného 
hliníku, bioodpad ze zahrad, nebez-
pečný a objemný odpad a také tře-
ba jedlý olej a tuk. Do Programu je 
nutné se nejprve registrovat na ma-
gistrátu, návštěvy ve dvorech se pak 
načítají na Jihlavskou kartu nebo na 
speciální „odpadářskou“ kartu. Ak-
tuální sleva je 70 korun pro všechny 
členy zapojené domácnosti, nyní je 
do programu zapojeno asi 10 tisíc 
obyvatel Jihlavy.

Občané v roce 2015 ve sběrném dvo-
ře v Rantířovské ulici uložili 277,445 
tun odpadu, ve srovnání s předchozím 

rokem jde o 15% nárůst. Ještě větší 
meziroční nárůst eviduje sběrný dvůr 
v Brtnické ulici, a to 59 %, lidé tam do-
pravili 251,19 tun odpadů. Nejvíce se 
ukládá na nejstarší sběrný dvůr v Hav-
líčkově ulici, v roce 2015 to bylo 830 
tun, což je o 7 % více než v předcho-
zím roce. Do tohoto srovnání se neza-
počítávají pneumatiky a elektro.

Sběrné dvory provozuje společnost 
Služby města Jihlavy. Provoz dvorů 
přijde asi na 2,9 milionu ročně, které 
hradí město Jihlava. 

Podrobnosti k motivačnímu progra-
mu, otevírací dobu sběrných dvorů a 
další informace z oblasti odpadů na-
jdete na www.odpadyjihlavy.cz, nebo 
www.smj.cz.  -tz-

Rantířovská Brtnická Havlíčkova
 2014 2015 2014 2015 2014 2015
návštěvnost 8.800 osob 12.752 (+45%) 5.672 osob 9.436 (+66%) nesleduje se  
elektrozařízení 3.825 ks 5.689 ks (+49%) 1.745 ks 5.353 ks (+206%) 10.234 ks 10.853 ks (+6%)
pneumatiky 986 ks 1.149 ks (+17%) 835 ks 1.230 ks (+47%) 3.454 ks 3.351 ks (-3%)
objemný odpad 113,4 t 132,33 t (+17%) 71,79 t 121,6 t (+69%) 532,74 t 545,16 t (+2%)
bioodpady 109,89 t 112,64 t (+3%) 68,56 t 90,34 t (+32%) 114,75 t 142,16 t (+25%)
kovy 6,94 t 15,4 t (+121%) 4,42 t 10,08 t (+128%) 39,58 t 52,84 t (+33%)
papír 4,983 t 6,515 t (+31%) 5,367 t 11,029 t (+105%) 41,78 t 47,67 t (+14%)
plasty 2,741 t 3,238 t (+18%) 2,07 t 4,556 t (+120 %) 11,34 t 13,95 t (+23%)
sklo bílé 0,934 t 0,953 t (+2%) 1,22 t 1,87 t (+53%) 3,84 t 4,18 t (+9%)
sklo barevné 1,494 t 1,973 t (+32%) 1,32 t 4,599 t (+248%) 6,33 t 6,91 t (+9%)
nebezp.odpady - 4,396 t (první rok) 3,12 t 7,114 t (+128%) 22,4 t 17,13 t (-24%)

Jihlaváci vyžívají sběrné dvory 
jak nikdy v minulosti

Radniční motivační program zafungoval

Množství odevzdaného odpadu ve sběrných dvorech

Linka pomoci
Bílý kruh bezpečí uvedl do provozu 

novou bezplatnou nonstop Linku po-
moci obětem kriminality a domácího 
násilí, která má celoevropské harmo-
nizované číslo 116 006. Na tuto linku 
se může obrátit každý, kdo se cítí být 
obětí trestného činu. -lm-

Majitelé nemovitostí v několi-
ka ulicích se už setkali s „papíro-
vým detektivem“. Na své nádobě 
na směsný odpad našli barevnou 
papírovou cedulku s informací, 
zda odkládají do popelnice to, co 
do ní patří. „Počínání hodnotí de-
tektiv, který buď poděkuje za vzorný 
přístup k životnímu prostředí, nebo 
majitele informuje, že jeho popelnice 
obsahuje odpad, který ještě má další 
využití a patří do nádoby na tříděný 
odpad,“ popisuje vzhled cedulek 
Katarína Ruschková, vedoucí od-
boru životního prostředí. 

Aktivita se setkala s velkým zá-
jmem médií. Zástupci několika tele-
vizních štábů a řady dalších redakcí 
byli za jednoho mrazivého rána 
před svítáním svědky toho, že se 
kontrola v popelnicích opravdu ne-
hrabe, ale že jde pouze o nahlédnu-
tí do nádoby. „Ty, kteří vyhazují do 
směsného odpadu, co do něj nepatří, 
informujeme, že by to mohlo být lepší. 
Z kontroly neplyne žádný postih. Jde 
spíše o osvětu, o komunikaci. Věříme, 
že tuto formu veřejnost přijme,“ dopl-
ňuje Katarína Ruschková.

Zdá se, že minimálně po prvním 
týdnu ji veřejnost opravdu přijala. Za-

Detektiv hodnotí třídění odpadu

tímco při první kontrole deseti nádob 
bylo možné umístit pouze jedinou 
pochvalnou cedulku, po týdnu byla 
situace úplně opačná, jen dvě nádoby 
z deseti obsahovaly, co neměly.

Odbor životního prostředí bě-
hem roku 2016 hodlá zkontrolovat 
všechny nádoby na směsný komu-
nální odpad.  -tz-

CEDULKA  na popelnici upozorní majitele na to, že obsah nádoby zkontrolovali 
úředníci magistrátu. Foto: archiv MMJ

Mluvili o stadionu
V polovině ledna se konala beseda k 

připravované rekonstrukci Horácké-
ho zimního stadionu. K diskuzi byly 
dvě varianty, klasická aréna s asi 5.300 
místy k sezení, nebo aréna ve tvaru pís-
mene U pro asi 3.500 sedících s pro-
storem na stání za brankou směrem k 
parku. Fanoušci se přiklonili k varian-
tě klasické arény. Defi nitivní řešení ale 
musí zohledňovat i celou řadu dalších 
požadavků.  -tz-


