
STRANA  3 Aktuality NJR – LEDEN 2014

Jihlava bude nově třídit i bioodpad
Jihlava podniká další krok ke zmen-

šení množství nevytříděného komu-
nálního odpadu. Postupně se budou 
u domů objevovat hnědé nádoby na 
biologicky rozložitelný odpad. 

„Bioodpad tvoří asi 50 procent obsahu 
černých popelnic. Neměl by končit bez 
užitku na skládce, ale v kompostárně,“ 
uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

O zavedení sběru bioodpadu proje-
vili zájem zástupci Pávova a Zborné, 
čímž vyšli vstříc snahám jihlavského 
magistrátu třídění odpadu zavést. 

„Zkušenosti z těchto částí města budou 
důležité pro zavádění systému v dalších 
částech města. Na závěr budeme řešit vel-
ká sídliště. Do konce roku 2015 bychom 
třídění bioodpadu rádi zavedli po celém 
městě,“ nastínila Katarína Ruschková. 

Do hnědých popelnic je možné uklá-
dat například zbytky ovoce a zeleniny, 
trávu a listí, menší větvičky nebo třísky, 
můžou se vyhazovat i pytlíky od čaje, 
lógr nebo skořápky od vajec. Nepatří 
do nich však třeba maso nebo vařené 
těstoviny. 

Bioodpad leží ve větrané nádobě 
na roštu, postupně vadne a sesychá, 
zmenšuje svůj objem, a pokud se do 

nádoby nehází, co nemá, obsah ne-
páchne. 

Hnědé popelnice pro 
200 domácností

V praxi se toho pro obyvatele 
mnoho nezmění. K domu jim při-
bude hnědá popelnice, první týden 

Pracovníci jihlavského magistrátu 
se zapojili do akce Věnuj mobil a dali 
dohromady úctyhodných 122 mobil-
ních telefonů – starých nefunkčních 
přístrojů i moderních chytrých tele-
fonů s dotykovými displeji. Funkční 
stroje poslouží v dětských domovech 
a pěstounských rodinách, staré a ne-
funkční kusy poputují na recyklaci.

Mobilní telefony uživatelé běžně 
mění i do dvou let od zakoupení, ne-
bývale tak vzrůstá množství vyslouži-
lých mobilních telefonů. V České re-
publice je v domácnostech odhadem 
skladováno přes 8 milionů neužíva-
ných přístrojů. K recyklaci ale dojde 
u pouhého 1 % mobilů. I vysloužilé 
telefony však mají svou hodnotu, a to 
zejména díky plastům a vzácným ko-
vům, které jsou v nich obsaženy.

Recyklace je nejvýhodnější způsob 
likvidace vysloužilých spotřebičů. Je-
jím prostřednictvím lze znovu využít 
až 80 % hmotnosti přístroje. „Kdyby 
všichni čeští majitelé telefonů, které leží 
ladem v domácnostech, vrátili přístroj 
k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vy-

těžit 2.700 kg stříbra, 300 kg zlata, 152 
kg palladia a 8 kg platiny,“ uvedla Re-
náta Kubištová Havlínová z odboru 
životního prostředí, která se věnuje 
problematice odpadů. 

Všechny zmíněné látky se opětovně 
používají při výrobě elektroniky. Re-
cyklace českých mobilů z domácností 
by tak zajistila ekologické zpracování 
pro 11.600 kg mědi či 4.400 kg olo-
va. „Na druhou stranu mobil obsahuje 
řadu prvků, které špatným zacházením 
uvolňují jedovaté látky do ovzduší či do 
země a podzemních vod. Proto je důle-
žité přístroje nevyhazovat do koše, ale 
odevzdávat k odbornému zpracování,“ 
upozorňuje Renáta Kubištová Havlí-
nová.

Projekt Věnuj mobil funguje již řa-
du let a za tu dobu děti dostaly na 
900 mobilů, které jim nyní slouží jako 
důležitá spojnice s přáteli či rodinou 
mimo domov. Akci pořádala ve spo-
lupráci s úřady nezisková organizace 
ASEKOL, která se zabývá zpětným 
odběrem vysloužilých elektrozařízení.
 -rt-

Úředníci věnovali 122 mobilů

PRA COVNÍCI magistrátu letos vyřadili 122 starých mobilních telefonů do sbír-
ky Věnuj mobil pro dětské domovy. Foto:archiv MMJ

Otevírací doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr Havlíčkova:
27. 12. – 6.00 – 19.00
28. 12. – 6.00 – 12.30
30. 12. – 6.00 – 19.00
31. 12. – 6.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 6.00 – 19.00

Sběrný dvůr Rantířovská:
27. 12. – 9.00 – 17.00
30. 12. – 9.00 – 17.00
31. 12. – 9.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 9.00 – 17.00

Sběrný dvůr Brtnická:
27. 12. – 9.00 – 17.00
30. 12. – 9.00 – 17.00
31. 12. – 9.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 9.00 – 17.00

Skládka Henčov:
27. 12. – 6.00 – 14.30
30. 12. – 6.00 – 14.30
31. 12. – 6.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 6.00 – 15.30
 -lm-

KOMPOSTAJNER – pokud se do vě-
trané nádoby na biologicky rozložitelný 
odpad nehází, co nemá, obsah nepáchne.
  grafi ka: internet

se vyveze komunální odpad z černé 
nádoby, následný týden bioodpad 
z hnědé nádoby. „Bioodpad tvoří asi 
polovinu obsahu černých nádob, pro-
to by vyvezení jednoho druhu odpadu 
jednou za dva týdny mohlo fungovat,“ 
uvedla Katarína Ruschková. 

Náklady na pořízení popelnic po-
kryjí Služby města Jihlavy (SMJ), ná-
doby zůstávají v majetku společnosti. 
Zatím se zavedení nového systému 
bude týkat 127 domácností v Pávo-
vě a 80 ve Zborné. „Ročně se vyveze 
zhruba 9.000 tun odpadu od obyvatel 
z celé Jihlavy. Kdyby se novinka zavedla 
do celého města, mohlo by to být kolem 
5.000 tun bioodpadu,“ nastínil vedou-
cí divize odpadů společnosti SMJ Jo-
sef Eder. 

Společnost koupí také nové svozo-
vé auto za 4,5 milionu korun, nikoliv 
však jen na bioodpad, půjde o výmě-
nu starého dosluhujícího vozidla.

Podobný systém úspěšně funguje 
například v Mikulově, ale pro příklad 
úspěšné praxe nemusíme chodit da-
leko. „Asi tři roky svážíme bioodpad 

Odbor životního prostředí jihlav-
ského magistrátu už dva roky sle-
duje, jaké množství využitelných 
složek odpadu se vysbírá v jednotli-
vých lokalitách města. Data zapsaná 
do mapy ukazují velikost produkce 
odpadu a míru třídění. „V místech, 
v nichž se množství vytříděného od-
padu pohybuje pod celorepublikovým 
průměrem (v kg/obyvatele a rok), 
plánujeme v roce 2014 cílenou infor-
mační kampaň pro zvýšení oddělené-
ho sběru, případně potřeby také opti-
malizaci rozmístění nádob na třídění 
odpadu,“ uvedla Renáta Kubištová 

Havlínová z odboru životního pro-
středí.    

Na mapce je výřez z mapy s vy-
hodnocením třídění papíru. Čím 
sytější je zelená barva, tím vyšší 
je průměr na jednoho obyvatele 
v lokalitě. Červená značí lokalitu 
s nízkým tříděním papíru. Lokali-
ta je vymezena docházkovou vzdá-
leností k nádobám na třídění od-
padu. Červeným kroužkem jsme 
označili údaje o počtu obyvatel 
přihlášených v lokalitě k trvalému 
pobytu a průměr třídění na jedno-
ho obyvatele.   -rt-

z Jamného. Obsah popelnic je tu v po-
řádku, nikdo tam nehází, co nemá. 
Podmínkou je pochopitelně dobrá osvě-
ta,“ popsal zkušenosti Josef Eder.

Jablka ve skle, kanec 
v plastu

Radnice mohla ihned zvolit i cestu 
velkých kontejnerů do ulic, dosavadní 
zkušenosti ale od toho kroku odrazují. 

„Do kontejnerů se hází i to co, nemá. Je 
to částečně věcí osvěty, ale především cho-
vání jednotlivců. Vrcholem asi bylo, když 
na pás dotřiďovací linky přijela s plasto-
vými lahvemi a kartony od nápojů i hla-
va kance. Nebo když někdo vysypal pytel 
shnilého ovoce do kontejneru na sklo, pro 
recyklaci se obsah kontejneru stal nepo-
užitelným a všechno se muselo vyvézt 
bez užitku na skládku,“ popsala i smut-
nější zkušenosti s tříděním Katarína 
Ruschková. 

„Součástí zavedení sběru bioodpadu 
bude i informační kampaň,“ plánuje ve-
doucí odboru životního prostředí.  -rt-

Mapa ukazuje třídění odpadu

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY předpokládají, že po vánocích naroste množ-
ství odpadu, a proto budou reago vat. Přinášíme doplňující informace pro ob-
čany, jak bude fungovat otevírací doba o svátcích ve sběrných dvorech a na 
skládce.


