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Aktuality

Změna režimu svozu bioodpadu Máte doma funkční spotřebič,
S přicházející zimou se snižuje
UPOZORŇUJEME, že v případě
který už nechcete používat?
množství vznikajícího bioodpadu teploty vzduchu pohybující se pod

rostlinného původu, proto dochází
během zimních měsíců k omezení
frekvence svozu hnědých nádob na
bioodpad. V prosinci, lednu a únoru
bude svoz probíhat pouze v termínech uvedených v tabulce. Od březnového termínu dále bude svoz probíhat standardním způsobem, tzn.
1× za 14 dní vždy v lichém týdnu.

bodem mrazu dochází k zmrznutí
bioodpadu a jeho přimrznutí ke stěnám nádoby. Za takových podmínek
není možné obsah nádoby vyvést.
Zimní termíny svozu bioodpadu
� 17. 12. – 21. 12. 2018
� 14. 1. – 18. 1. 2019
� 11. 2. – 15. 2. 2019
� 11. 3. – 15. 3. 2019
-tz-

Zapojte se do projektu „Jsem zpět!“

Vánoce trochu jinak:
Vánoce bez odpadu

Vánoce, čas lásky, pohody, klidu a
míru. Pojďme se ale podívat pravdě
do očí. Je to především čas nakupování, stresu, shonu, nekontrolovatelného konzumu a plýtvání…
Čas, ve kterém za poměrně krátkou dobu vyprodukujeme obrovské
množství odpadu. Odpadkové koše,
popelnice a kontejnery přetékají všemožnými obaly, foliemi, rozbitými
drobnostmi kdo ví odkud, a třeba
i nechtěnými dárky. Zastavte se na
chvíli, nepodléhejte reklamám a všemožným tlakům.
Staré známé pořekadlo „Jaké si
to uděláš, takové to máš“ v tomto
případě platí dvojnásob. Pečení,
uklízení, zdobení bytů, dárky a jejich
balení nemusí být v žádném případě
zdrojem odpadu. Prožijte Vánoce
bez stresu, libujte si v jednoduchosti.
Nové pojetí Vánoc pro Vás může
být prvním krokem, jak začít žít
jinak. Spoustu cenných informací
najdete např. na stránkách www.ekovanoce.cz nebo třeba www.czechzerowaste.cz.
Příprava na Vánoce a jejich průběh:
� neplýtvejte jídlem, nakupte, navařte, napečte si jen tolik, kolik sníte
� nakupte suroviny v bezobalových
obchodech v Jihlavě (mouky, olej,
cukr, kakao, sušené ovoce, ořechy, koření a další), nevytvoříte
tak odpad z obalů a podpoříte
místní trh; ovšem nezapomeňte
si s sebou vzít vlastní nádoby, ve
kterých si potraviny odnesete

� zapomeňte na pečicí papír; stačí
plech vymazat a vysypat moukou,
ukliďte jednoduše s použitím jedlé sody a octa
� použijte vánoční ozdoby ze sušené ovocné kůry, dřeva, bavlny,
nebo třeba perníčků
Vánoční trhy:
� nechte si nalít punč do vlastního hrnečku, určitě bude chutnat
mnohem lépe, i nějakou tu dobrotu
si můžete nechat naservírovat do
vlastní krabičky
� nenakupujte bezhlavě, kupujte
to, co potřebujete, a upřednostňujte
nebalené výrobky, popř. lépe recyklovatelné obaly
Dárky:
� co nejvíce se držte zásad: bezobalový, potřebný, chtěný (i
dospělí mohou napsat Ježíškovi,
ne každé překvapení se povede),
popř. zážitkový (poukazy, pobyty, výlety,…)
� k balení můžete použít dárkové
tašky (kterých má jistě každý
doma kupu), textil, noviny, recyklované papíry, znovupoužitelné pytlíky apod.
� nezapomeňte se mrknout do
antikvariátů, bazárků a sekáčů,
chráněných dílen apod., využijte i vlastních schopností a
kreativity
TIP: Darujte knihu Domácnost bez
odpadu od Bey Johnson, nebo třeba
poukaz do bezobalového obchodu
v Jihlavě.
-tz-

Třídíte? Tak to je super, ale…

NA KAŽDÝ předávaný spotřebič je umístěna samolepka s kontaktem na servisního gestora, kterého je možné kontaktovat v případě poruchy spotřebiče, nebo
požadavku na jeho výměnu.
Foto: archiv MMJ
V prvé řadě bychom se měli zamyslet, zda je nový spotřebič vůbec třeba?
Starý stále funguje, ale ach, ty nové
trendy, a reklamy lákají a lákají…
Je na každém z nás, jakou cestou se
vydáme. Nicméně je třeba mít stále
na paměti, že výroba nových i zpracování starých spotřebičů zatěžuje
životní prostředí. Pokud se nakonec
rozhodnete spotřebič vyměnit, naložte s tím starým tak, aby co nejméně „škodil“.
Odevzdáte-li spotřebič na sběrném
dvoře, předáte jej k recyklaci. To je
sice správné, ale existují i prospěšnější
řešení, rozhodně je-li spotřebič stále
ještě funkční. Jednou z možností je využití projektu „Jsem zpět“ společnosti

Elektrowin (kolektivní systém určený
ke zpětnému odběru vysloužilých
elektrozařízení).
A jak to funguje? Jednoduše: pouze
vyplníte krátký dotazník. Velký spotřebič po ověření zadaných informací
bude zdarma odvezen. Malý spotřebič
je třeba zanést do sběrného střediska.
Po vyplnění dotazníku obdržíte
informaci o nejbližších místech, kde
je možné spotřebič zanechat. Veškeré
předané spotřebiče jsou zkontrolovány servisním technikem a předány
potřebným (Klokánkům, Fondu
ohrožených dětí, azylovým domům
a dalším organizacím). Nebude-li odpovídat bezpečnostním podmínkám,
bude předán k recyklaci.
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Vánoce úplně jinak:
Vánoce z pohledu vegana

� kapr – i v tomto období si můžeme
připravit báječné štědrovečerní řízky
z různých druhů zeleniny nebo rostlinných bílkovin
� vejce – vejce jsou v mnoha případech zbytečnou ingrediencí, ve sladkém pečení je lze nahradit banánem,
na obalování lze použít kašičku z rozemletého hrachu a vody, popř. zakoupit
tzv. hrašku
� mléko – lze v mnoha případech
jednoduše nahradit vodou, vyzkoušet
můžete i některé z různých druhů
„rostlinných mlék“ (mandlové, ovesné,
rýžové a další), nebo si je jednoduše
vyrobte sami
� máslo – použijte kvalitní rostlinná
„másla“

Tímto zcela odlišným přístupem
můžete nejen o Vánocích ušetřit životy
mnoha kaprů a dalších tvorů. Z pohledu vegana není vůbec nutné používat
živočišné produkty.
Pro začátek zkuste alespoň omezit
jejich spotřebu. Není třeba jíst maso
každý den.
Nadměrná spotřeba živočišných
produktů má za následek znečišťování
vodních zdrojů, kontaminaci půdy,
odlesňování, zvyšování produkce
odpadů a zhoršování kvality ovzduší.
Tato změna je nezbytná, pokud budeme chtít dále žít na této planetě.
(www.soucitne.cz, www.svobodazvirat.
cz a mnoho dalších).
-tz-

Vánoční stromečky po Vánocích

…nezapomínejte na snižování objemu vytříděných odpadů. Často se bohužel setkáváme s přeplňovanými kontejnery na tříděný odpad, nesešlápnutými
PET lahvemi, objemnými krabicemi apod., a popeláři pak „vyvážejí vzduch“.
Šetřete místem v kontejneru, myslete i na ostatní, kteří se snaží dělat dobrou
věc, a snižujte objem produkovaných odpadů.
-tz-

Ke křesťanským vánočním svátkům
neodmyslitelně patří stromeček, jeden ze symbolů Vánoc. Ačkoliv teď,
na začátku prosince, vánoční stromky
v domovech ještě nemáme, za měsíc
již bude řada z nás řešit otázku, kam
použitý stromek odložit. Proto pro vás
i letos město zajišťuje svoz použitých
vánočních stromků. Stromky odkládejte na plochy vedle kontejnerů na
separovaný odpad, mimo komunikaci.

Stromky se budou plošně svážet v termínech 5. a 12. ledna 2019.
Po termínech svozu bude dále možné odevzdat stromky zdarma na sběrných dvorech, nebo na kompostárně
v Henčově.
Ze stromků odstraňte všechny ozdoby, zejména skleněné a kovové (háčky
na zavěšení ozdob), které by zůstaly
nežádoucí složkou bioodpadu, resp.
následně kompostu. Děkujeme. -tz-

