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Jihlava bez odpadu? Beze všeho
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Třídím, třídíš, třídíme. Ale stačí to? Jakmile naše odpady odvezou popeláři, zmizí z našeho dohledu. Nezmizí ale ze světa.
Skončí na skládce, už navždy zatěžujíce životní prostředí. Navíc je to plýtvání zdroji a energiemi, které byly na výrobu těchto
„odpadů“ použity. Další náklady vznikají
při zpracování odpadů. Je na místě přemýšlet o tom, jak za sebou nenechávat
odpad. O tom je ZERO WASTE.
Prvním principem bezodpadového přístupu k životu je ZAMÍTNOUT. Zamítnout vše, co nepotřebujeme. Omezení
spotřeby má obrovský podíl na snížení
objemu odpadu. Co nespotřebujeme, to
nevyprodukuje odpad.
Každý den každý z nás ze schránky vytáhne reklamní magazín, noviny v plastovém obalu, nasbírá vizitky, nebo ho
někdo obdaruje igelitkou s propiskami,
reklamními dárečky k ničemu… Další
zbytečný odpad, který nemusel vůbec
vzniknout.
Bezodpadový přístup Zero Waste vy-

žaduje zaměřit se především na spotřebu. První princip ZAMÍTNOUT řeší
především nepřímou spotřebu, jako jsou
různé letáky a ostatní zbytečnosti, které
se dostávají do našich domácností. Jakýkoliv leták nebo tretka, kterou přijmeme,
vytváří poptávku po její výrobě. Pokud
tyto věci přijímáme, schvalujeme a podporujeme tyto praktiky, které v důsledku
ovlivňují životní prostředí nás všech. Zároveň však máme v ruce mocný nástroj,
jak tomu zabránit, a tím je naše svobodné rozhodnutí tyto zaběhnuté postupy
změnit. Můžeme to ZAMÍTNOUT.

Můžeme ZAMÍTNOUT:
1. používání jednorázových plastových výrobků: igelitových sáčků a tašek,
plastových lahví, kelímků, víček, brček,
příborů a nádobí na jedno použití. Na
nákupy lze místo toho používat textilní
tašky. Místo igelitových sáčků na nákup
ovoce a zeleniny dobře poslouží sáčky

ušité ze staré záclony.
2. Tretky zdarma: hotelové toaletní
dárečky, reklamní vzorky, dárkové předměty – Vážně to všechno potřebujeme a
spotřebujeme?
3. Nevyžádanou poštu: spousta lidí
vyhazuje reklamní letáky bez přečtení ihned poté, co je vybere ze schránky. Přitom stačí maličkost: pořídit si na
schránku nálepku Nevhazujte reklamu.
V případě zasílání katalogů na jméno lze
situaci vyřešit zasláním jednoho emailu s
žádostí o zasílání katalogu v elektronické
podobě, nebo vůbec.
-tzJE VIDĚT, že v tomto domě mají obyvatelé
princip ZAMÍTNUTÍ bezvadně zvládnutý. Posíláme velkou pochvalu. Nálepky „Nevhazujte reklamu“ lze získat v Městském
informačním centru zdarma. Na tomto
příkladu je vidět, že to jde. Jihlava bez odpadu? Beze všeho.
Foto: archiv MMJ

Tonery do komunálního odpadu
rozhodně nepatří, kam s nimi?
S laserovými a inkoustovými tiskárnami
jsme se dříve setkávali spíše v copy centrech, kancelářích, školách a tak podobně. Dnes ovšem bývají i běžnou součástí
mnoha domácností. Kam ale s vypotřebovanými tonery a cartridgemi?
Do směsného komunálního odpadu rozhodně ne. Tvrdé plasty, ze kterých jsou
tonery vyrobeny, se v přírodě rozkládají až 1000 let! V ČR skončí bez užitku na
skládkách a ve spalovnách přibližně půl
milionu tonerových a inkoustových kazet
ročně. A přitom lze některé tonerové kazety opětovně naplňovat, repasovat, a znovu
používat (zpravidla maximálně 4x, ale některé téměř donekonečna).

Kam tedy s nimi?
Můžete využívat systému zpětného odběru a prázdnou kazetu při nákupu nové v
obchodě vrátit. Dále je možné kazety ode-

vzdat ve sběrných dvorech. Do kontejnerů
na elektroodpad kazety raději nevkládejte,
neboť je vystavujete znehodnocení. „Znovupoužít“ lze výhradně nepoškozené tonerové kazety. Kazety nejsou recyklovány
v pravém slova smyslu, ale opětovně používány (Re-Use).
Od začátku ledna 2018 je nově možné
odevzdávat tonery a inkoustové kazety i
v budově magistrátu města v Hluboké ulici. Sběrný box je umístěn ve vstupní hale,
u městského informačního centra.

Nejlepší je předcházet!
Netiskněte každou drobnost a každý email.
Tiskněte na nižší rozlišení, nebo v úsporném modu.
Nezapomínejte, že barva (ať už z laserové, nebo inkoustové či průmyslové tiskárny) komplikuje recyklaci papíru.
-tz-

JEDNOU z možností, kam s
tonerem, je sběrný box v budově magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Máme 23 kontejnerů na textil

Plaťte méně
za odpad
Občané s trvalým pobytem v Jihlavě se i v roce 2018 mohou zapojit do Programu zodpovědného
nakládání s odpady.
Cílem programu je snížit produkci směsného komunálního odpadu a
zvýšit míru třídění využitelných složek. Do programu je možné zapojit
se jedním ze dvou možných způsobů.
V prvním případě je nutné odevzdávat vybrané druhy odpadů ve
sběrných dvorech minimálně ve čtyřech termínech za rok. Registraci dosud neregistrovaných karet, na které
se počet návštěv ve sběrných svorech
zaznamenává, se provádí na ekonomickém odboru.
Ve druhém případě je nutné splnit
podmínky programu, týkající se velikosti přidělené nádoby ve vztahu k
počtu uživatelů s trvalým pobytem.
Objednat menší nádobu, nebo snížit
frekvenci svozu, je možné na odboru
životního prostředí. Občané, kteří
se zaregistrovali v předchozích letech, jsou pro rok 2018 registrováni
automaticky.
Pokud jste byli do programu zapojeni v roce 2017 a splnili jste jeho
podmínky, bude vám poskytnuta
úleva na poplatku za rok 2018. Výše
úlevy činí pro letošní rok 80 Kč na
poplatníka a rok. Bližší informace o
Programu zodpovědného nakládání s odpady naleznete na webových
stránkách Jihlavy, v sekci odpady –
Chci platit méně za odpad.
-tz-

Víte, že...

Již od roku 2013 se můžete v Jihlavě setkávat s kontejnery na třídění
textilu. Původně oranžové kontejnery se časem ve velké míře proměnily
na modré, a výrazně jich přibylo. Za
tuto dobu se podařilo vytřídit téměř
640 t textilu.
Větší část použitého oblečení a textilních výrobků je používána k pří-

mým charitativním účelům, a plní
tak i nadále svoji funkci. Zbylá část,
která dále svoji funkci plnit nemůže,
se předává k recyklaci a slouží jako
pomůcky při úklidu, nebo je využívána v textilním průmyslu jako surovina. Peníze, které jsou získány z prodeje textilního materiálu, jsou dále
používány k charitativním účelům.

V Jihlavě můžete použitý textil
odevzdat buď v jednom ze tří sběrných dvorů (Havlíčkova, Rantířovská a Brnická), nebo do jednoho
z 23 kontejnerů.
Umístění kontejnerů naleznete na
webové stránce věnované odpadovému hospodářství – www.odpadyjihlavy.cz
-tz-

…si v Jihlavě můžete koupit tašku, která nešustí? Textilní tašku,
kterou lze opakovaně používat na
nákupy, s vtipným obrázkem jelena, nebo slavných jihlavských ježků Marie a Kamila, lze zakoupit v
městském informačním centru,
Masarykovo náměstí 2, za pouhých 40,- Kč.
-tz-

