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Víte, že…
…i vaše stará cédéčka a podob-

né disky se dají třídit a znovu 
využít? S nástupem nových tech-
nologií pro ukládání dat a nový-
mi formáty hudby a jejích pře-
hrávačů se z donedávna masivně 
využívaných disků stal takřka 
bezcenný artikl a mnohde začaly 

dříve oblíbené stohy a „salámy“ 
stříbrných disků překážet.  

CD a DVD disky jsou vyrobe-
ny z polykarbonátu, na jehož po-
vrchu je tenká vrstva kovu, např. 
hliníku, zlata či titanu. Pokud se 
disky dostanou na skládku, mohou 

se z nich tyto kovy uvolňovat do 
půdy, což je samozřejmě z hlediska 
ochrany životního prostředí nežá-
doucí. Proto by neměly být vhazo-
vány do směsného komunálního 
odpadu.

Jak s nimi tedy naložit? CD nebo 

DVD je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech v Jihlavě, kde budou 
uloženy do klecí na drobné elektro. 
Následně se drtí a putují k novému 
materiálnímu využití. Disky se do 
klecí na drobné elektro odkládají 
bez plastového obalu, ten patří do 
žlutého kontejneru. -tz-

Rovněž krajské město zazname-
nalo od začátku roku 2015 pokusy 
o krádeže odpadů a vysloužilých 
elektrozařízení. Nenechavci zkou-
šeli ukrást materiál ze sběrného 
dvora v ulici Brtnické v Jihlavě. 
Proto Služby města Jihlavy (SMJ) 
nejen z tohoto důvodu postupně 
přikročily k maximálnímu zabez-
pečení majetku. 

„Na buňku obsluhy bylo nutné ne-
chat vyrobit mříže. Montáž mříží na 
okna a dveře buňky stála 17 tisíc ko-
run. Dalším opatřením byla instalace 
kamerového systému s nočním vidě-
ním a záznamovým zařízením. Sou-
stava tří kamer monitoruje 24 hodin 
dění na sběrném dvoře a uchovává 
záznam po dobu sedmi dnů. Ná-
klady na realizaci projektu dosáhly 
103.761 Kč. Na financování se opět 
podílel Fond ASEKOL, který přispěl 
částkou 40.000 Kč,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Již v červenci roku 2011 SMJ 

takto řešily zabezpečení sběrného 
dvora v ulici Rantířovská. „V tomto 
sběrném dvoře nám docházelo k vy-
krádání odpadů  i vysloužilého elek-
trozařízení. Ke krádežím docházelo 
i mimo provozní dobu. Zloději na-
příklad z ukradených lednic otrhali 
všechny plechy, které potom odvez-
li do sběrny. Znehodnocené lednice 
následně končily pohozené různě po 
okolí. Dopadem těchto krádeží byl i 
vznik černých skládek. 

Museli jsme tenkrát zabezpečit 
buňku obsluhy za 20.000 Kč a po-
řídit uzamykatelný velkoobjemo-
vý kontejner na elektrozařízení za 
45.000 Kč. Cílem zlodějů byly i ode-
vzdané kovy, takže jsme na stávající 
oplocení umístili ostnatý drát. Dále 
jsme nechali nainstalovat kamerový 
systém za 114.155 Kč. Již tehdy se 
na spolufinancování výrazně podílel 
Fond ASEKOL, který přispěl část-
kou 70.000 Kč,“ doplnil Málek.
 -lm-

Kamera hlídá další sběrný dvůr

V Palackého ulici (za Snahou) jsou 
nové podzemní kontejnery na tříděný 
odpad. Další kontejnery se budou pod 
povrch země umisťovat na rohu ulic 
Bezručova a Jana Masaryka. 

„Kontejnery zabudované v zemi šetří 
místo a nenarušují vzhled městské pa-
mátkové rezervace. Na ulicích Bezručova 
a Jana Masaryka, díky umístění kontej-
nerů do země, budou mít také řidiči pře-
hlednější vjezd do křižovatky,“ uvedl pri-
mátor města Rudolf Chloupek. 

Nové podzemní kontejnery na papír 
a plast mají obsah 4.000 l, na sklo bude 
jeden dělený kontejner - na barevné a 
bílé sklo, o celkovém obsahu 3000 l, ve 
zmiňovaných lokalitách nahradí nádo-

by na 1.100 l.   
Předpokládaný vývoz bude u papíru 

a plastu jednou  týdně a u skla jednou 
měsíčně, ale uvidíme, jak budou obča-
né  pilní v odevzdávání tříděného od-
padu. První podzemní kontejnery na 
tříděný odpad nechalo město zabudo-
vat už před několika lety na Masaryko-
vě náměstí, poblíž budovy obchodní-
ho domu. 

Radnice za nová dvě podzemní sta-
noviště zaplatí bezmála dva miliony 
korun, dodavatelem je z výběrového 
řízení společnost Služby města Jihlavy. 
Termín dokončení prací je stanoven 
na 4. 9. 2015. -tz- 

Nové podzemní kontejnery
na tříděný odpad

Přinést nepotřebný elektrospotře-
bič, přiložit ruku k dílu, pomoci zbavit 
Česko elektroodpadu, prospět recykla-
cí životnímu prostředí, ušetřit primární 
suroviny, zanechat svůj otisk na stěně 
recyklace a získat odměnu, bude moci 
během září každý, kdo se zúčastní ně-
které ze zastávek tradičního Železné-
ho týdne, pořádaného magistrátem 
města a kolektivním systémem ELEK-
TROWIN, který slaví 10. výročí.

Už v úterý 15. září zavítá ELEK-
TROWIN do Jihlavy. Na Masaryko-
vo náměstí můžete od 9 do 17 hodin 
přinést spotřebič, za který vás odmění, 
zanechat otisk na stěně recyklace, užít 
si spoustu zábavy a soutěžit o ceny. 
Zažijte recyklační show s bublinami, 

mozek si můžete procvičit hlavolamy, 
nebo se můžete stát lovcem světla.

Občanům, kteří odevzdají elektro-
spotřebič v rámci výše uvedené akce 
a kteří jsou registrovaní do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady 
prostřednictvím odpadové či jihlavské 
karty, bude odevzdání elektrospotře-
biče načteno formou zapsání čísla od-
padové či jihlavské karty. Odevzdání 
elektrospotřebiče bude tedy započítá-
no do plnění podmínek „Programu“ v 
daném kalendářním roce. Načtení na 
kartu si občané mohou ověřit na we-
bových stránkách www.odpadyjihlavy.
cz v záložce Program zodpovědného 
nakládání s odpady. -lm, tz-

Na Masarykově náměstí 
odevzdejte elektroodpad

Magistrát města Jihlavy ve spolu-
práci s kolektivním systémem Asekol 
plánuje v průběhu září 2015 roznést 
přibližně 2.000 červených tašek a le-
táků do domácností na sídlišti Bře-
zinova. Na taškách s potiskem čer-
veného kontejneru budou uvedeny 
lokality, ve kterých jsou umístěny čer-
vené kontejnery na drobná elektroza-
řízení. 

Jedná se o Březinova 62a, Stavbařů 
37, Březinova 112a, Demlova 22 a 
Brněnská 71.

Červené kontejnery slouží k odklá-
dání výhradně drobných elektrozaří-

zení typu kalkulačka, telefon, rádio, 
klávesnice apod. Tyto informace bu-
dou mimo jiné uvedeny na přilože-
ném letáčku. Větší vysloužilá elek-
trozařízení, jako jsou např. vysavač, 
monitor, televize apod., je nutné za-
nést do sběrného dvora a neodkládat 
je k červeným kontejnerům. V tako-
vém případě se jedná o zakládání čer-
né skládky.

Cílem této akce je motivovat obča-
ny k třídění elektrozařízení. Nepo-
třebné elektrospotřebiče tak mohou 
vložit do červené tašky a odnést k nej-
bližšímu červenému kontejneru. -tz-

Startuje akce Red bag

Služby města Jihlavy (SMJ) získaly 
od společnosti ECOBAT osvědčení 
o přínosu pro životní prostředí. 

„SMJ odevzdaly v roce 2014 k re-
cyklaci celkem 455 kg použitých ba-
terií. Pro lepší představu se jedná 
zhruba o 18.883 kusů baterií. Tento 
počet přinesli naši spoluobčané bě-
hem roku do sběrných dvorů SMJ v 
ulicích Havlíčkova, Rantířovská a 
Brtnická v Jihlavě,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Z tohoto množství bylo recyklací 
získáno 296 kg kovonosných druhot-
ných surovin, které budou opětovně 
využity při výrobě nových produktů. 
„Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem občanům, kteří třídili a pomohli 
nám tak získat osvědčení. Věříme, že 
se tento rok dostaneme přes 500 kg v 
množství odevzdaných použitých bate-
rií,“ doplnil Málek.  -lm-

SMJ získaly 
osvědčení 

Parkoviště před Vodním rájem 
v době veder praská ve švech. Po 
jeho naplnění návštěvníci pak vyu-
žívali parkoviště před Baumaxem.

Služby města Jihlavy, které pro-
vozují Vodní ráj v Jihlavě, se proto 
dohodly s vedením Baumaxu na 
bezplatném  parkování před ob-
chodním domem. 

Vedoucí jihlavského Baumaxu 
pan Jiří Havel nechal rozdělit a 
označit parkoviště před hobbymar-
ketem. Momentálně je parkoviště 
rozděleno na parkovací místa pro 
návštěvníky Baumaxu, a pro ostat-
ní, včetně návštěvníků Vodního 
ráje. 

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a 
dodržování vyznačeného parkování. 
Věříme, že díky tomuto opatření se 
situace s parkováním v dané lokali-
tě zlepší,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. -lm- 

Domluvili
bezplatné parkování

Letos bude na Vodním ráji zahá-
jena první etapa výměny střechy z 
důvodu špatné izolace a zatékání 
do objektu. 

Střešní plášť se bude měnit nad 
krytým rekreačním bazénem a 
odpočinkovou částí. V této prv-
ní etapě bude vyměněna izolace a 
krytina nad krytým rekreačním ba-
zénem, proto se i během léta pře-
měřovala střecha. 

Celkem vyjdou opravy zhruba na 
7 milionů korun. První etapa oprav 
vyjde zhruba na 2 milióny korun. 
Odstávka kryté části je  naplánová-
na od 7. 9. do 26. 9. 

Během ní, kromě opravy již zmí-
něné střechy, to bude pravidelná 
údržba technologie, čištění a des-
infekce bazénů, výmalby a natěrač-
ské práce. -lm-

Návštěvnost venkovní části: 
zahájení sezóny od 6. 6. 2015

 červen  – 5.163 lidí, největší ná-
vštěva 6. 6. – 1.672 lidí 

(otevřeno 8 dní z měsíce)
 červenec  – 21.747 lidí, největší 

návštěva 5. 7. – 2.586 lidí (návštěv-
nost 0 zatím 6 dní z měsíce)

 srpen  – 22.049 lidí, největší ná-
vštěva 8. 8. – 2.673 lidí 

(návštěvnost do 18. 8.)
 7x byla letos návštěva v areálu 

přes 2.000 lidí, 29 dní z léta zatím 
bylo ve venkovní části zavřeno (ka-
pacita areálu venkovního je 2.400 
lidí a vnitřního  250 lidí).

Návštěvnost kryté části: 
 od 1. 1. 2015 do 18. 8. – celkem 

84.348 lidí.

Plánovaná odstávka kryté
části Vodního ráje


