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Víte, že: …si v městském informačním centru v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí můžete koupit za 150 korun sadu tašek na třídění odpadů 
v domácnosti? Sada obsahuje tři barevné tašky - žlutá je určena na plasty, 
modrá na papír a zelená na sklo.  Pokud je na Vašem kontejnerovém stání 
umístěn i bílý  kontejner na čiré sklo bílé, můžete sklo ze zelené tašky  
dotřídit na místě přímo do zeleného, nebo bílého kontejneru. 

… bioodpad se v Jihlavě sváží už tři roky?
Svoz byl zahájen v roce 2015 pilotním projektem ve Zborné a v Pávově. 
Od března 2016 se sváží bioodpad plošně z celého města. Tříděním se 
podařilo sebrat už 3.700 tun bioodpadu! Ten by jinak skončil bez užitku 
na skládce. Třídění bioodpadu je pro Jihlaváky nyní už samozřejmostí 
 -tz-

JEN TŘÍDĚNÍ odpadů nestačí.  Obzvlášť viditelné je to v době, kdy se na podzim 
2017 zhroutil trh s plasty a pro komoditu není odbyt. Tento stav dokumentuje i 
naše jihlavská, plasty obestavěná třídící linka v Hruškových Dvorech. 
 Foto:archiv MMJ

Jihlava bez odpadu? - Beze všeho
Každý měsíc vás v Novinách jihlav-

ské radnice informujeme o přístupu 
k problematice zero waste – nulové-
ho odpadu. V pořadí čtvrtým princi-
pem při předcházení vzniku odpadů 
je RECYKLACE. 

Dnes už víme, že jenom třídit od-
pad nestačí - celková produkce 
množství odpadů neustále roste. Cí-
lem je předcházení vzniku odpadů. 
V běžném životě to znamená chovat 
se tak, aby odpady pokud možno vů-
bec nevznikaly. 

Co s tím? Je to na každém z nás!  
Právě každý z nás svým rozhodnutím 
může ovlivnit množství odpadu, kte-
rý vznikne. Při jakémkoliv nákupu 
potravin nebo jiných výrobků právě 

my rozhodujeme o tom, jaký odpad 
vznikne, zda skončí na skládce, nebo 
v kontejneru na tříděný odpad. Při 
nákupu my rozhodujeme o tom, zda 
odpad nevznikne vůbec. 

Recyklační procesy jsou náročné 
na energii a vodu.  Při nákupu no-
vých výrobků bychom tedy měli brát 
ohled nejen na fakt, zda jsou opa-
kovatelně použitelné, ale i na fakt, 
zda jsou vyrobené z recyklovatel-
ných materiálů. Dále pak při náku-
pu upřednostňovat takové materiály, 
které při procesu recyklace nedegra-
dují (ocel, hliník, sklo) před těmi, 
které svoje vlastnosti při těchto pro-
cesech ztrácejí (plast,  papír). 

 -tz-

Většina občanů nakládá s automo-
bilem, kterého má v úmyslu se zba-
vit, podle zákonných předpisů. Na-
jdou se ovšem i tací, kteří nefunkční 
automobil prostě někde odstaví, a 
mají vyřešeno. Tímto jednáním se 
ovšem dopouštějí přestupku a vysta-
vují se možnému uložení pokuty. 

Autovraky předávejte pouze do za-
řízení, která jsou oprávněná k jejich 

převzetí. Takto získáte doklad o je-
jich ekologické likvidaci, se kterým 
vozidlo řádně odhlásíte z registru 
vozidel. Bez tohoto dokladu, nebo 
pravomocně uložené sankce za nezá-
konné nakládání s autovrakem, není 
možné zapsat zánik vozidla do regis-
tru vozidel. Správným nakládáním 
s autovraky přispíváte k ochraně, za-
chování a zlepšení kvality životního 
prostředí a úsporám energie.  -tz-

Když (na to) auto dojede…

AUTA se nezbavíte tím, že ho odstavíte v lese. Následná pokuta vás nemine.
 Foto:archiv MMJ

ZA TŘI roky se svezlo již 3.700 tun bioodpadu. Foto: archiv MMJ

Koncem března uspořádala Dia-
konie Broumov v Jihlavě už dobře 
známý „vagon“ – sbírku, při které 
občané Jihlavy a blízkého okolí měli 
možnost přivézt do přistaveného 
vagonu na nádraží použité ošacení, 
boty, hračky, nádobí a další drobné 
věci z domácnosti, které již sami ne-
využijí. 

Prostřednictvím Diakonie Brou-
mov ale najdou další využití a po-
slouží potřebným lidem.

„Podařilo se nashromáždit neuvě-
řitelných 14 tun materiálu! Velice dě-

kujeme všem občanům, kteří materi-
ál přinesli a darovali. Vážíme si Vaší 
pomoci,“ napsala v děkovném do-
pise Zuzana Keraghelová z Diako-
nie Broumov. Diakonie připravuje 
příští sbírku na podzim. Další infor-
mace najdete na adrese www.diako-
niebroumov.org

Město Jihlava aktivitu vítá. „Je sa-
mozřejmě v mnoha ohledech lepší najít 
pro použité věci nové využití, než je bez 
dalšího užitku vyhodit,“ poznamenala 
vedoucí oddělení životního prostře-
dí Katarína Ruschková. -tz-

Čtrnáctitunová sbírka

ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  
�  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ

Přesto, že se bioodpad v Jihlavě díky 
zodpovědnosti občanů třídí velice 
úspěšně, setkává se úřad a svozová 
společnost při jarním úklidu zahrádek 
a podzimních přípravách na zimu čas-
těji s tím, že v nádobách na bioodpad 
končí materiál, který není vhodný k 
odkládání do hnědých nádob. 

Do nádob na bioodpad nepatří 
například plastové pytle a to ani ty, 
u kterých se uvádí, že jsou z rozlo-
žitelných nebo kompostovatelných 
materiálů. Paradoxem je, že plasto-
vé pytle plné bioodpadu ukládají do 
nádob zřejmě právě zahrádkáři, kte-
ří nepochybně musí vědět, co se na 
kompost promění a co ne.

S rozmyslem ukládejte do kontej-
nerů také hlínu a velké kusy dřeva. 
Trocha hlíny z několika truhlíků 
nebo běžné větve keřů a z prořezá-
vek jistě nevadí. Nicméně kontejner 

zcela zaplněný hlínou nebo dokonce 
extrémním množství například sta-
rých jablek nemusí vydržet tíhu ná-
kladu a může prasknout. Ohroženo 
je pak zdraví pracovníků zajišťující 
vyprázdnění nádoby při vývozu.

Problémy způsobuje i odkládá-
ní velkých nebo příliš tlustých částí 
stromů a keřů, které způsobují pro-
blémy při výrobě kompostu. Větší 
části stromů a keřů je možné ode-
vzdávat na sběrných dvorech. 

Bioodpad se v Jihlavě s velkým 
úspěchem sváží už třetí rok, tím se 
daří odklánět významnou část znovu 
využitelného odpadu ze skládek, kde 
by skončil bez dalšího užitku. I díky 
tomuto kroku se podařilo zlepšit tří-
dění odpadů v Jihlavě a za rok 2016 
byla Jihlava nejlépe třídícím městem 
v České republice. 

Děkujeme, že třídíte. -tz-

Plasty se v bioodpadu 
skutečně nerozpadají


