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Už jedenáct a půl tisíce obyvatel 
Jihlavy bude mít nižší poplatek za 
odpad. To proto, že jej třídí. 

Tito lidé využívají už přes dva roky 
běžící Program zodpovědného naklá-
dání s odpady tzv. motivační program. 
Do něj se přihlásí, čtyřikrát do roka 
donesou do sběrného dvora patřič-
né odpady, za což si vyslouží slevu na 
poplatku, aktuálně 70 korun na oso-
bu. „Např. pro čtyřčlennou rodinu to už 
může být zajímavá částka. Podle dosa-
vadních údajů z tohoto roku třídění dál 
stoupá, to by pro příští rok městu umož-
nilo zapojeným obyvatelům slevu ještě 
zvýšit,“ odhaduje vývoj vedoucí odbo-
ru život. prostředí K. Ruschková.  

Jak docílit nižšího poplatku
Zájemce o zapojení se do programu 

se nejprve zaregistruje na magistrátu 
na ekonomickém odboru. Registrace 
proběhne buď na jeho Jihlavskou kar-
tu, nebo dostane novou „odpadovou“ 
kartu. Potom se čtyřikrát do roka do-
staví s odpadem do některého z jihlav-
ských sběrných dvorů a svoji návštěvu 
nechá ve dvoře na kartu zaznamenat. 

Příští rok např. jeho rodině (ti, kteří 
platí za odpad společnou složenkou), 
přijde k úhradě částka s patřičnou sle-
vou (podrobnosti programu na jihlav-
ském odpadářském webu www.odpa-
dyjihlavy.cz).

Do sběrného dvora můžete dopravit 
kovy, baterie a stará elektrozařízení, 
objemný a nebezpečný odpad nebo 
biologicky rozložitelný odpad, nově je 
možné do dvora zanést i přepálené ku-
chyňské oleje a tuky uzavřené v plas-
tových lahvích. Větší množství biood-

Jihlava odměňuje ty, kdo třídí odpad

Biologicky rozložitelný odpad, který 
ještě donedávna končil bez užitku ve 
skládce, má nyní nové využití. Po za-
vedení celoplošného svozu z celé Jih-
lavy se už stovky tun bioodpadu zpra-
covávají v Henčově na kompost, který 
slouží například v zemědělství nebo k 
„oživení“ okolí novostaveb. 

Kompostování je metoda, kterou se 
za kontrolovaných podmínek aerob-
ních procesů, tj. za přístupu vzduchu a 
činností mikroorganismů, přeměňuje 
bioodpad na kompost. Proces zpraco-
vání trvá přibližně tři měsíce. 

Kompostování probíhá v několika 
fázích, hmota se zahřeje na teplotu 

60-70 °C, zpočátku dochází k rozkla-
du snadno rozložitelných látek, dále 
pokračuje rozklad hůře rozložitelných 
látek dřevovina. Je nutné zajistit dosta-
tečné provzdušnění, tedy přehazování 
nebo překopávání, což v kompostárně 
zajišťuje mechanizace. 

Později teplota klesá asi na 45 °C. Při 
pohledu již nelze rozeznat původní 
složky kompostu, vzniká drobtovitá 
struktura. Kompost pak „vychladne“, 
kompost získává konečný vzhled a je 
připraven k rozvozu a použití. Výsled-
ný produkt má čtvrtinovou váhu, než 
původně navezený bioodpad. -tz-

KOMPOST se „vyrobí“ sám, pro patřičný proces ale potřebuje pravidelně pro-
vzdušňovat. V kompostárnách překopávání a přehazování desítek tun hmoty za-
jišťuje mechanizace. Foto: archiv MMJ

Bioodpad nachází nové využití

Jihlavská radnice vydala nákladem 
čtyř tisíc kusů novou brožurku Na-
učná stezka Stará plovárna. 

Brožurka seznamuje s historií nádr-
že, která v minulosti skutečně slouži-
la ke koupání a dodnes je její okolí 
oblíbeným místem pro vycházky a 
odpočinek nedaleko od centra měs-
ta. 

Nová brožurka je zdarma k roze-
brání na pracovištích Turistického 
informačního centra v budově rad-
nice na Masarykově náměstí a v Brá-
ně Matky Boží. Elektronická podoba 
je na stránkách TIC města Jihlavy 
www.visitjihlava.eu v rubrice nauč-
ných stezek. 

Vydání připravilo Zdravé město 
Jihlava s podporou Zdravého kraje 
Vysočina. -tz-

Brožurka zve na procházku 
kolem Staré plovárny

V ÚTLÉM sešitu se zájemci dočtou 
o obyvatelích tohoto místa, ať už jde 
o obojživelníky a plazy, savce, ptáky 
a hmyz, dále o rostlinách, houbách či 
stromech. Na vnitřní obálce brožury 
z tvrdého papíru je přehledná mapka 
s vyznačenou naučnou stezkou a pří-
stupovými cestami. Foto: archiv MMJ

Odešel mladý člověk. Otec rodiny, 
manžel, zaměstnanec města, ztráta ne-
nahraditelná, těžko vyvážitelná jakou-
koli fi nanční částkou…

Vedení magistrátu navrhlo nejbližším 
pozůstalým poskytnout dar z městské-
ho rozpočtu ve výši 300 tisíc korun 
jako podporu v této obtížné životní 
situaci. Nade vše v nás převažuje po-
cit účasti, solidarity a potřeby pomoci 
v těžké životní situaci, proto jsme ná-
vrh podpořili. 

Na druhé straně si však uvědomuje-
me nezvyklou výši částky, nesystémo-
vost návrhu i zavdání určité sociální 
nespravedlnosti, protože ne každý za-
městnavatel by si mohl něco takového 
dovolit. Zde jsme zaměstnavatelem 
v přeneseném slova smyslu my všichni  
občané města, protože se jedná o naše 
společné peníze, městský rozpočet.

Proto jsme se rozhodli zároveň 
s podporou návrhu na jednání zastupi-
telstva vyhlásit veřejnou sbírku, kterou 
alespoň částečně vykompenzujeme to 
výše uvedené, co si myslíme, že je na 
tomto návrhu nesprávné a touto for-
mou také požádáme o nepředkládání 
dalších takovýchto podobných návr-

hů, o kterých se z mnoha ohledů hla-
suje velice obtížně.

Můžete tedy i vy pomoci jakoukoliv 
částkou poukázanou na transparentní 
účet číslo 399111/5500. Konto sbír-
ky bude aktivní od 1. 8. 2016, sbírka 
potrvá do konce listopadu letošního 
roku. Z vybrané částky bude 300 tisíc 
korun odevzdáno do městského roz-
počtu jako kompenzace poskytnutého 
daru, vše nad tuto částku bude poskyt-
nuto nejbližším pozůstalým jako další 
pomoc.

Sbírka je řádně registrována dle zá-
kona u Krajského úřadu a je organizo-
vána s vědomím nejbližší pozůstalé. 

Zastupitelé města Jihlavy
Pavel František Daněk, Alena Daň-

ková, Stanislav Doležal, Rostislav Ha-
bán, Vladimír Hink, Alena Hutařová, 
Jaromír Kalina, Milan Kolář, Matěj 
Kolář, Karolína Koubová, Olga Kour-
ková, Božena Kremláčková, Dan Ma-
yer,  Jana Mayerová, Roman Peschout, 
Miroslav Tomanec, Pavel Šlechtický, 
Lucie Vichrová. 

 Miroslav Tomanec,
 zastupitel města Jihlavy

Veřejná sbírka pro pozůstalé

padů lze v rámci programu odevzdat v 
kompostárně v Henčově.

Sleva bude v příštím roce přiznána 
také těm domácnostem, kterým byla 
v letošním roce snížena frekvence svo-
zu popelnice na 1x za 14 dnů, a které 
mají objem nádoby odpovídající po-
čtu osob s trvalým pobytem v domě 

(nádoba nesmí být naddimenzována).
Pro bližší informace můžete kontak-

tovat pracovníky odboru životního 
prostředí osobně, mailem na adrese 
tridime.odpad@jihlava-city.cz, nebo 
navštívit městskou webovou stránku 
určenou pro oblast odpadového hos-
podářství www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

ŠKODA 50 TISÍC KORUN. Službám města Jihlavy (SMJ) o víkendu na konci srpna 
neznámý vandal zapálil kontejnery na komunální a tříděný odpad. Jednalo se lokality 
Na Kopci a Březinky. Poškození jsou tak rozsáhlá, že se všechny kontejnery musí vy-
měnit. Celková škoda se pohybuje kolem 57 000 Kč bez DPH. Celý případ je v šetření 
Policie ČR.  Foto: archiv MMJ

Ve městě řádil neznámý vandal


