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Víte, že...
…každý může snadno přispět 

k tomu, aby nevznikal nadbyteč-
ný odpad? Stačí maličkosti. Místo 
jednorázového balení na jídlo mů-
žete nosit vlastní nádoby. Igelitové 
tašky lze nahradit vlastními textil-
ními taškami, které mají násobně 
vyšší životnost. Máte-li možnost, 
využívejte domácí kompostování. 
Můžete odmítnout doručování 
letáků do schránek, a tím přispět 
ke snížení produkce papíru. Jihla-
va má dobrou vodu. Pijte „kohou-
tovku“. Je to nepoměrně levnější, 
a přispějete ke snížení spotřeby 
PET lahví. -tz- 

Použité cihly, beton či asfalt lépe 
poslouží na dalších stavbách, než 
vysypané v lese.

Nejen plasty, sklo, papír a další 
„obvyklé“ odpady se dají recyklovat. 
Možnost znovu je využít platí i pro 
stavební odpady.

Stavební odpad je možné recyklo-
vat ve speciálních linkách. Z recyklo-
vaného stavebního odpadu nejčas-
těji vznikají cihelné, betonové nebo 
asfaltové recykláty. 

Ty se pak používají jako podklad-
ní vrstva při stavbě nových vozovek 
a slouží jako náhrada za přírodní ka-
menivo. Asfaltový recyklát se pou-
žívá jako svrchní vrstva vozovky, za 
technologicky specifi ckých podmí-
nek. 

Nejbližší recyklační linku staveb-
ního odpadu najdete v průmyslové 
zóně v Hruškových Dvorech. Pokud 

není stavební odpad vhodný k recyk-
laci, je možné ho odstraňovat i na 
skládce v Henčově.

Stavební odpad ale není komunál-
ním odpadem, a proto není zahrnut 
do městského systému nakládání 
s odpady. Za jeho předání na recyk-
lační linku, stejně tak jako na sklád-
ku v Henčově, se proto požaduje 
úhrada. 

Recyklací stavebních odpadů se 
chrání přírodní zdroje a snižuje tlak 
na životní prostředí. Je lépe využít 
stavební odpad jako recyklát, než jím 
ničit lesy a krajinu. -tz-

I stavební odpad se dá dobře recyklovat

Maličkost. Otevřený kontejner 
na tříděný odpad způsobuje pro-
blémy. Dochází k poškozování 
kontejnerů, ale i k znehodnocení 
odpadu. 

Papír umístěný v otevřeném kon-
tejneru a vystavený dešti se rozmáčí 
a ulpívá na stěnách nádoby, čímž ji 
jednak znehodnocuje, ale zároveň 
komplikuje i manipulaci při vývozu. 
Další potíž představuje samotný roz-
močený papír, který v takovém stavu 
nelze dobře recyklovat nebo sklado-
vat. 

Vzhledem k podzimnímu počasí, 
které je spojeno s častějšími srážka-
mi, proto žádáme občany, aby řádně 
zavírali víka u kontejnerů, neumísťo-
vali odpad vedle přeplněných kon-
tejnerů a do kontejnerů umisťovali 
rozložené papírové krabice či zmáčk-

nuté plasty.
Každý tak může přispět k elimina-

ci uvedených problémů, a zároveň 
pomůže snížit množství nepovole-
ných skládek u kontejnerových stá-
ní. V případě, že jsou kontejnery 
přeplněné, nebo nějakým způsobem 
poškozené, mohou občané kontak-
tovat pracovníky na odboru životní-
ho prostředí:

Jan Machančík tel: 565 593 364, 
email jan.machancik@jihlava-city.cz

Lada Nováková tel: 565 593 363, 
email: lada.novakova@Jihlava-city.cz

Zuzana Krausová tel: 565 593 362, 
email: zuzana.krausova@jihlava-city.cz

Nebo lze využít systému hlášení 
závad, který je dostupný na interne-
tových stránkách zavady.jihlava.cz.
 -tz-

Zavírat víka popelnic má smysl
Ve vybraných parcích, dětských hřištích a sportovištích byly instalovány 

odpadkové koše na tříděný odpad. Návštěvníci skateparku v areálu České-
ho mlýna, na Duhovém hřišti v ul. Benešova, nebo na dětském hřišti vedle 
nákupního centra na sídlišti Březinova mohou třídit plasty a nápojové kar-
tony podobně, jako je jsou zvyklí třídit do žlutých kontejnerů. Celkem bylo 
rozmístěno devět košů tohoto typu. Tříděním odpadů i na těchto veřejných 
místech mohou občané přispět ke snížení množství odpadů, které by jinak 
skončily na skládce.  -lm-

Nové koše na třídění v parcích

NA VYBRA NÝCH místech Jihlavy najdete nové koše na tříděný odpad.
 Foto: archiv MMJ

Poděkování 
fanoušků Dukly 

Fanoušci Dukly iniciovali sbírku za 
účelem opravy Megadresu a byli vel-
mi úspěšní. Na transparentním účtu 
se jim podařilo vybrat skoro 30 tisíc 
korun.

Vyšla jim vstříc fi rma PETEX Jih-
lava, která dokázala provést opravu 
za necelých 17,5 tisíce, a umožnila 
tak fanouškům provést vhodnější 
uskladnění Megadresu, a ještě zbylo 
na nákup drobných prostředků, kte-
ré fanoušci použijí na výrobu choreí. 
Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava 
poděkoval všem, kteří dobrou akci 
podpořili. -lm-  

ŽE SE NESTYDÍ ten, kdo po sobě za-
nechá takovou stopu! Je tak líný, nebo 
je hloupý, že nezná řešení? 
 Foto: archiv MMJ

OTEVŘENÁ víka odpadových nádob působí problémy při dalším zpracování 
odpadu, páchnou a špatně vypadají.  Foto: archiv MMJ


