STRANA 8

Aktuality

Po svátcích patří stromky
ke kontejnerům
Svoz použitých vánočních stromků
proběhne v termínech 5. a 12. ledna 2019, plošně z celého území Jihlavy. Stromky zbavené všech ozdob
(včetně háčků na zavěšení ozdob)
odkládejte vedle kontejnerů na se-

NJR – LEDEN 2019

Skládka v kontejnerovém
stání na ul. Romana Havelky

parovaný odpad, mimo komunikace.
Děkujeme.
Po termínu svozu je možné stromky zdarma odevzdat ve sběrných
dvorech, nebo na kompostárně
v Henčově.
-tz-

Termíny svozu bioodpadu
14. 1. – 18. 1. 2019
11. 2. – 15. 2. 2019
11. 3. – 15. 3. 2019
V lednu a únoru proběhne svoz
UPOZORŇUJEME, že v případě,
bioodpadu pouze v termínech uve- kdy teplota vzduchu se pohybuje pod
dených v tabulce. Od březnového bodem mrazu, dochází k zmrznutí bitermínu dále bude svoz probíhat oodpadu a jeho přimrznutí ke stěnám
standardním způsobem, tzn. 1× za nádoby. Za takových podmínek není
14 dní, vždy v lichém týdnu.
možné vyvézt obsah nádoby.
-tz-

JÉ – ŽLUTÝ kontejner, na co asi slouží? No, vyhodím k němu koberec a televizi; no
a co, že tam bude svinčík? Však on to někdo odveze.
Foto: archiv MMJ

Nedopalky „pálí“ Zemi…
Típejte s rozumem
Kouření cigaret a jejich škodlivost
se propírá ze všech stran; o to méně
se ale hovoří o negativních vlivech
nedopalků, vajglů, špačků…
Odhaduje se, že ročně se na světě vyhodí 4,5 bilionu (4.500.000.000.000)
nedopalků, které způsobují kontaminaci životního prostředí. A právě
kombinace jednotlivých částí nedopalku je kamenem úrazu.
V přírodě se nedopalek rozkládá
asi 15 let. Mikroskopické plastové
částice ovšem v přírodě zůstávají.
Toxické látky, obsažené ve filtru a
tabákových zbytcích, tak přetrvávají
v ekosystémech a způsobují kontaminaci životního prostředí a hynutí
vodních organismů.
Do vodních ekosystémů se často dostávají přes kanalizaci, nebo
vyhozením nedopalků přímo do
vody.
Zcela zásadní je chování kuřáků,
kteří své nedopalky často nepovažují
za odpad a odhazují je prakticky leckde. Ulice jsou zamořené nedopal-

ky. Odpad, který nám pomalu mizí z
očí, ale celou řadu ekosystémů stále
bolí.
Nejúčinnější strategií je předcházení vzniku odpadu, plně v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
V praxi to znamená úplně přestat
kouřit. Ne každý ale zvládne přestat
kouřit, a proto je třeba se zaměřit i
na další strategie nakládání s tímto
odpadem.
Jedním z takových způsobů je nahrazování klasických cigaret ručně
baleným tabákem s použitím organických filtrů, které jsou v přírodě
plně rozložitelné. Organický filtr
(jako jiné filtry) obsahuje toxické
látky, jako arsen nebo formaldehyd,
které se při rozkladu můžou uvolnit
do životního prostředí; jeho použitím ale alespoň omezíte množství
plastu, který se stal jedním z největších globálních problémů.
-tzVíte, že existuje firma Terra Cycle, která
se zabývá recyklací nedopalků?

VÍKA odpadkových košů neslouží jako popelníky! Típnuté cigarety vyhazujte výhradně do odpadkových košů.
Foto: archiv MMJ

Doma také odhazujete nedopalky přímo na podlahu? Nedopalky jsou odpad.
Chovejte se na veřejných místech tak, aby po vás nemusel někdo jiný uklízet!
Foto: archiv MMJ

CO KDYBY tyto „skládky“ nikdo neuklízel? Zajisté by se našli občané, kteří by
bez výčitek přihodili svůj odpad. Taky by tu byli ti, kteří by si stěžovali na černou skládku a na neprůchodnost ke kontejnerům. Když nám odpady zmizí z očí,
zvesela a bezhlavě produkujeme další. Snažte se raději produkovat méně odpadu,
nebo ještě líp, PŘEDCHÁZEJTE MU….
Foto: archiv MMJ
Naskládaný textil, nábytek, koberce, televize, pneumatiky, nerozložené kartony, polystyren a další odpady, v poslední době můžete tento
obrázek velmi často spatřit u kontejnerů v ulicích Hybrálecká a Romana
Havelky.
I přesto, že pracovníci Služeb města Jihlavy jeden den kontejnerové
stání uklidí, druhý den můžou začít
znova.
V Jihlavě jsou občanům k dispozici
tři sběrné dvory, kde se odpady odevzdávají bezplatně. Proč je tedy dotyčné osoby nevyužívají? Možná, že
stále netuší, že tu nějaký sběrný dvůr
je. Ovšem za to přišli na to, že když
dají odpad ke kontejnerům, tak tato
nadílka za pár dní zmizí.
Úklid těchto skládek v kontejnerových stáních není zdaleka levnou záležitostí, zvlášť pokud jsou zasypány
odpady, podobně jako je to vidět na
fotografiích.
Proto, díky častému výskytu skládek za uplynulý měsíc, a tedy i výdajů spojených s náklady na úklid,
bude kontejnerové stání monitorováno.
Založením černé skládky se totiž
dopouštíte porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou, a takové jednání je přestupkem
proti pořádku ve věcech územní samosprávy podle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, za
což hrozí pokuta až do výše 50.000
Kč.
Zamyslete se. Ve své domácnosti
byste taky vyhazovali odpad na zem
místo do koše, a čekali, až to někdo
přijde uklidit? Přemýšlejte nad tím,

kam vyhazujete svůj odpad!
Pokud jste z Jihlavy, zbavte se raději
odpadu legálním způsobem, a to:
1) odevzdáním odpadu v jednom
ze tří sběrných dvorů, kde lze bezplatně odevzdávat nebezpečné, objemné, biologicky rozložitelné odpady, využitelné složky komunálního
odpadu – papír, plast, sklo, vysloužilá elektrozařízení, kovy a jedlé tuky a
oleje;
2) jedinou možností, jak se legálně zbavit pneumatik, je jejich odevzdání ve vybraných autoservisech
a pneuservisech, bez vazby na nákup
zboží či služeb. Převzetí pneumatik
probíhá bezplatně a v rámci zpětného odběru, díky kolektivnímu systému ELTMA (seznam nejbližších
míst na www.eltma.cz);
3) zpětný odběr elektrospotřebičů
zajišťuje také samotný prodejce, pro
elektro menších rozměrů lze využít i
červených kontejnerů (seznam nejbližších míst na www.odpadyjihlavy.
cz sekce elektro);
4) textil odevzdávejte především
do speciálních kontejnerů, čímž
předcházíte vzniku odpadů, neboť
slouží pro charitativní účely (seznam
nejbližších míst na www.odpadyjihlavy.cz sekce textil). Odevzdáním
textilu ve sběrném dvoře již nedáte
odpadu druhou šanci, a putuje tak
rovnou na skládku.
UPOZORNĚNÍ: Větší kusy elektrospotřebičů (televize, lednice
apod.) odevzdávejte ve sběrných
dvorech; a nikoliv vedle kontejnerů
na elektro, dopouštíte se tak porušení povinností stanovených obecně
závaznou vyhláškou.
-tz-

