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Už jste také začali vyhrabá-
vat trávníky, stříhat stromy a 
zametat před vlastním pra-
hem? Pak se jistě ohlížíte, kam 
vyvézt zelený odpad a shrabky 
po zimě...
� Lenka Kopčáková

Na jaře máme tu pravou náladu na 
vyklizení garáží a sklepů od zbytků 
starých barev a nepotřebných staveb-
ních a jiných materiálů, také možná 
již některý elektrospotřebič dosloužil 
a je čas na výměnu. Hodil by se svoz 
nebezpečného odpadu (NO)...

A dočkáme se. Hned od pondělí 8. 
do středy 10. dubna. 

Při svozu NO můžeme odložit 
vyřazené domácí spotřebiče, oba-
ly od barev a chemikálií, také zářiv-
ky, monočlánky, akumulátory a obaly 
znečištěné škodlivinami.

Ale pozor, na stanovišti nelze nic 
shromažďovat předem. Snažme se 
nebezpečný odpad odevzdat až pra-
covníkům svozu přímo k autu. Přede-
jdeme tak zraněním všetečných dětí či 
nechtěnému rozebírání odpadu někte-
rými individuy. 

Jak se můžeme dočíst na webu 
města, výhodnější jsou kompletní 
dosloužilé elektrospotřebiče, které 
město může zdarma předat ve zpět-
ném odběru k dalšímu využití. Likvi-
dace nekompletních elektrospotře-
bičů již musí proběhnout na skládce 
nebezpečného odpadu, což radnici 
stojí nemalé finance. 

Tabulky s časy a stanovišti svozů hle-
dejme na stejné adrese. Zde ve zkrat-
ce:

Svoz nebezpečného odpadu
� Pondělí 8. 4.: Bezručova - U Pily 

(14.00 –14.25) U Táferny (14.30 – 
14.55) Dvorská(15.00 – 15.25) Vej-
mluvova - u obchodu (15.30 – 15.55) 
Bezručova - u fotbalového hřiště 
(16.00 – 16.25) Nová, zast.MHD 
(16.30 – 16.55) KD Libušín - parko-
viště u HD (17.00 – 17.25) KD Vyso-
čany (17.30 – 17.55).

� Úterý 9. 4.: Květná - zastávka 
MHD (14.00 –14.25) U Jezu (14.30 
– 14.55) Okružní dolní, vjezd ul. 
V Zahrádkách (15.00 – 15.25) Bří 
Čapků - stánek PNS (15.30 – 15.55) 
Na Rybníčku (16.00 – 16.25) Zdra-
votnická škola (16.30 – 16.55) Peli-

Žďáráci už vyhlížejí kontejnery a svozy
kánova – Jamborova (17.00 – 17.25) 
MHD Vodojem – točna (17.30 – 
17.55)

� Středa 10. 4.: Stržanov (14.30 
– 14.50) Radonín (15.00 – 15.20) 
Radonín - č. p. 14 (15.25 – 15.30) 
Radonín - č. p. 13 (15.35 – 15.40) 
Mělkovice (15.50 – 16.15) Mělkovi-
ce - č.p. 386 (16.20 – 16.25) Mělko-
vice - č.p 306 (16.30 – 16.35) Veselíč-
ko (16.45 – 17.10) Klafar u Orlovny 
(17.30 – 17.55).

Velkoobjemové kontejnery
V době od 11. do 24. dubna se na 

obvyklých stanovištích objeví velko-
objemové kontejnery (VK) na objem-
ný odpad a odpad ze zeleně. Objem-
ný odpad bude odvezen na skládku 
v Ronově a odpad ze zeleně zpracuje 
žďárská „bioplynka“. 

� Čtvrtek 11. 4.: Dvorská (13.00 
– 14.30) U Táferny (15.00 – 16.30) 
Bezručova - parkoviště u fotb. hřiště 
(17.00 – 18.30).

� Pátek 12. 4.: Kavánova (13.00 
– 14.30) Pelikánova – Jamborova 
(15.00 – 16.30) Vodojem – točna 
(17.00 – 18.30).

� Sobota 13. 4.: (Mělkovice (7.00 
– 8.15) Veselíčko (8.30 – 9.45) Rado-
nín (10.15 – 11.30) Stržanov (12.00 – 
13.15).

�Pondělí 15. 4.:Květná – Luč-
ní (13.00 – 14.30) Vnitřní (15.00 – 
16.30) Nová (17.00 – 18.30).

� Úterý 16. 4.: Novoměstská 
(13.00 – 14.30) U Jezu (15.00 – 
16.30) KD Vysočany (17.00 – 18.30).

� Středa 17. 4.: Šípková (13.00 – 
14.30) Purkyňova (15.00 – 16.30) 
Vejmluvova (17.00 – 18.30).

� Čtvrtek 18. 4.: Sadová (13.00 

– 14.30) Veselská u školky (15.00 – 
16.30) Zdravotnická škola (17.00 – 
18.30).

� Úterý 23. 4.: Nábřežní (13.00 
– 14.30) Okružní dolní - vjezd 
V Zahrádkách (15.00 – 16.30) vjezd 
na sídl. Klafar - u Orlovny (17.00 – 
18.30).

� Středa 24. 4.: Lučiny (13.00 – 
14.30) Bří Čapků (15.00 – 16.30) 
Polní (17.00 – 18.30). 

Pokud termín jarního mobilní-
ho svozu NO nestihneme, můžeme 
nebezpečné a všechny další odpady 
odvézt na sběrný dvůr na Jihlavské 
ulici. Služba je k dispozici celoročně s 
rozšířenou provozní dobou: po – pá 
(6.00–17.00); so (7.00–13.00).

Novinkou je sběr kovu
Na všech žďárských sídlištích má 

letos být alespoň po jedné sběrné 
nádobě na kovy z domácností. Takže 
už bude kam ukládat plechovky od 
krmiva pro naše mazlíčky – a že jich 
je! 

Podobné sběrné nádoby již slouží 
k likvidaci oleje z domácností.  Po 
městě je nyní rozmístěno 21 kontej-
nerů na textil pro Diakonii Broumov 
a firmu Textil Eco. Seznam stanovišť 
nejblíže našemu domovu také najde-
me na webu města.

Biopopelnice se budou od dubna 
do listopadu opět vyvážet v týdenních 
intervalech (út-st). 

V místních částech 1 x za 14 dní. My 
Žďáráci si také stále můžeme požádat 

o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. 

Do ulic vyjedou čistící stroje
Hned od pondělí 1. dubna začíná 

blokové čištění žďárských ulic. Řidiči 
by měli dle pokynů přeparkovat a tak 
nepřekážet čistícím strojům.

Přehled čištění:
Po 1. 4. Žďár I (ul. Tyršova, Huta-

řova, Nádražní – od pošty po Ivana, 
Doležalovo nám.)

Út 2. 4. Žďár VI (Nádražní domy 
or. č. 35-65)

St 3. 4. Žďár I (ul. Veselská, Baráko-
va, Zahradní)

Čt 4. 4. Žďár VI (ul. Haškova ulice 
Nádražní)

Po 8. 4. Žďár VI (ul. Chelčického, 
Palachova)

Út 9. 4. Žďár II (ul. Purkyňova, U 
Táferny)

St 10. 4. Žďár I (sídl. Libušín – dol-
ní část, pečovatelský dům)

Čt 11. 4. Žďár IV (sídl. u poliklini-
ky, ul. Studentská, Dolní)

Po 11.4. Žďár IV (ul. bří. Čapků, 
Wolkerova, Vančurova č. or. 2 –12)

Út 16. 4. Žďár IV (ul. Nezvalova, 
Švermova, Nerudova, Vančurova č. or. 
1 –5)

St 17. 4. Žďár III (ul. Okružní – 
dolní, Okružní – horní)

Čt 18. 4. Žďár III (ul. Komenského, 
Revoluční, U Klafárku)

St 24. 4. Žďár I (ul. Drdlova, Sado-
vá, Hálkova, J. z Poděbrad)

Čt 25. 4. Žďár III (ul. Kopečná).


