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Aktuality

Žijeme v době plastové, bude hliníková?

Nakupovali jsme do vlastních obalů, v papíru a ve skle,
pak nastoupily nápojové kartony a plastové láhve, teď frčí
ve velkém plechovky.

Všechno má svůj vývoj. Dopady
těchto „pokroků“ ale často nebývají
hodnoceny včas.
V současné době se řeší celosvětový problém s plastovým odpadem, na druhé straně vesele
produkujeme obrovská množství
hliníkových plechovek, hliníkového odpadu. A právě hliník je také

jedním z velice sporných obalových materiálů.
Při výrobě hliníku z bauxitu připadají na jednu tunu vyrobeného hliníku dvě tuny velmi problematického
odpadu, tzv. červeného (hnědého)
kalu. Ten se ukládá buď na skládky
nebezpečného odpadu, nebo na dno
oceánů, popř. se pálí. Tento odpad
je silně zásaditý, obsahuje zvýšené
množství radioaktivních látek a obsahuje oxidy různých kovů.
Výroba hliníku je energeticky velmi
náročná. Uvádí se, že až 3× více, než
při výrobě plastu a až 25× více, než

Termíny svozu bioodpadu
11. 2. – 15. 2. 2019
Posledním měsícem s omezeným
svozem bioodpadu je únor. Od
březnového termínu svozu bude
svoz probíhat standardním způsobem, tzn. 1× za 14 dní, vždy v lichém týdnu.

11. 3. – 15. 3. 2019
UPOZORŇUJEME, že v případě, kdy se teplota vzduchu pohybuje
pod bodem mrazu, dochází k zmrznutí bioodpadu a jeho přimrznutí ke
stěnám nádoby. Za takových podmínek není možné vyvézt obsah nádoby.
-tz-

Skládka za Snahou hyzdí

při výrobě skla. Mimo to je mnohem
náročnější na spotřebu vody, než
druhé dvě uvedené komodity.
Hliník se sice dá recyklovat „donekonečna“, možnost recyklace však
nezaručuje úspěšnost tohoto procesu. Úspěch nastane až tehdy, kdy se
vytříděný materiál dostane ke zpracovateli.
V roce 2017 se do plechovek stočilo devět procent veškerého vyrobeného piva, což představuje 1,83
milionu hektolitrů. Dokážete si tu
obrovskou horu plechovek vůbec
představit?

Ptáte se sami sebe, jaké obaly si
máte vybírat? Co je tedy správně?
Odpovědi nejsou snadné, zcela jistě
se ale všichni shodneme na starém
známém přísloví: „Všeho moc škodí“. Po čem existuje poptávka, co
nakupujeme ve velkém, to se také ve
velkém bude vyrábět.
A tak nakonec zjišťujeme, že nejlepší, co vlastně může být, je vrátit
se k tomu nejpůvodnějšímu… Používat vlastní opakovaně použitelné
obaly, upřednostňovat papír a sklo,
a co nejméně balené potraviny a výrobky.
-tz-

Taky už nepetujete?
Patříte už mezi ty, kteří mají samolepku na opakovaně použitelné lahvi a podporují kampaň NEPETUJ?
Nebo slyšíte o kampani poprvé? Pak
se přidejte k ostatním a vyjádřete
tím svůj názor, že vám není lhostejné
množství neustále produkovaných
PET lahví.
V České republice se do kampaně
NEPETUJ připojilo již 214 měst a
obcí včetně Jihlavy.
Kampaň NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“. Cílem kampaně je změnit myšle-

ní lidí ve vztahu k zodpovědnosti za
odpad, který každý z nás produkuje.
Ukažte společně s námi, že kupovat
vodu v PET lahvích už není COOL
a že se vše dá dělat i jinak.
V případě, že se chcete připojit
mezi nepetující populaci, přijďte na
odbor životního prostředí s opakovatelně použitelnou láhví a vyzvedněte
si samolepku. Samolepky jsou dostupné v kanceláři č. 169 a 170. Více
informací o kampani se dozvíte na
internetových stránkách www.mojeodpadky.cz v sekci nepetuj.
-tz-

Textilní sáčky místo plastů
budou brzy k prodeji

MOŽNÁ, ŽE poznáváte svůj odpad….
Třídíte odpady a chodíte k podzemním kontejnerům za Snahou? Pak jste
si jistě všimli, že se u těchto kontejnerů každý den objevuje hromada odpadů. Jsou tedy kontejnery na papír
a plasty stále tak plné, že musí občané
dávat krabice či pytle s PET lahvemi
vedle těchto kontejnerů?
Pravda je prostá. Ve většině případů
se jedná o lenost lidí krabice jen roztrhat a po částech naházet do kontejneru. Než aby této jednoduché činnosti věnovali pár minut času, raději
znečistí centrum města odpady.
Jestliže patříte mezi ty, kteří se snaží vytříděné odpady hodit do kontejneru, a ono to z nějakého důvodu

Foto: archiv MMJ
nejde, pak někdo před vámi ucpal
kontejner pytlem nesešlapaných
plastů či nerozloženou krabicí.
K těmto situacím dochází poměrně
pravidelně. Popelářské auto poté vyváží
poloprázdné a mnohdy ucpané kontejnery. I z tohoto důvodu je třeba vkládat
odpady do kontejnerů postupně.
Vzhledem k charakteru odkládaných odpadů zahájí v průběhu roku
odbor životního prostředí kontroly
jednak podnikatelů, zda nezneužívají systému města, tak fyzických osob,
které úmyslně zakládají černé skládky tím, že ke kontejnerům odkládají
odpad z domácnosti, čímž porušují
zákon o odpadech.

Na skládku se vozí méně
hřbitovního odpadu

V průběhu roku 2017 město umístilo na Ústřední hřbitov a na hřbitov
Kalvárie celkem 66 kusů 120litrových nádob na tříděný odpad.
Po zavedení třídění na hřbitovech
velmi výrazně klesá množství odpadu,
který končí na Henčovské skládce.
V porovnání s rokem 2016 kleslo
množství odpadu v roce 2017 o 15
tun, v roce loňském dokonce o 30 tun.

Toto množství odpadu dohromady
představuje cca 15 velkých kontejnerů směřujících na skládku.
Děkujeme všem občanům, kteří k
tomuto výsledku přispěli svým zodpovědným přístupem k nakládání se
svými odpady.
Na Ostravsku by k tomuto tématu
jistě s chutí dodali: „Třiď, a bude ti
lip!!!“
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Zaujaly vás v minulém roce články o tzv. zero waste, o předcházení a
omezování produkce odpadů?
Říkáte si, že byste se také rádi zapojili a změnili zažité postupy?
Magistrát města Jihlavy vám toto
rozhodnutí a následné kroky za
omezováním vzniku odpadu může
usnadnit. Na Turistickém informačním centru již zakoupíte originální
textilní tašky, zdarma si můžete vyzvednout samolepku „Nevhazujte
reklamu“, nově si pak budete moci
zakoupit i opakovaně použitelné sáčky na ovoce a zeleninu.
Návrh na schválení prodeje sáčků
byl koncem ledna projednán Radou
města. Bližší informace o prodeji se
dozvíte v příštím vydání Novin jihlavské radnice.
Odbor životního prostředí tímto velmi děkuje vedoucí kreativní
dílny VORu, paní Renatě Nápravníkové, a šikovným klientkám,
které se aktivně zapojily do šití
sáčků.
-tz-

ODBOR životního prostředí oslovil organizaci VOR Jihlava, jejíž klientky ušily textilní sáčky.
Foto: archiv MMJ

Podnikatelé pozor, termín
ohlašování odpadů se blíží!
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2018 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než 100 t ostatních odpadů na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2019 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi
elektronicky, v datovém standardu Ministerstva ŽP, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup ohlašování je k dispozici na webových stránkách města.
Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmanová (tel.: 565 593 310, e-mail: bara.
kolmanova@jihlava-city.cz)
-tz-

