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PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin 

na Masarykově náměstí
4. 8. Pardubická 6

Dechová hudba z Pardubic
                       

11. 8. Vysočanka
Dechová hudba z Brtnice

              
18. 8. Bobrůvanka

Dechová hudba z Počátek

25. 8.  Veselá sedma
Dechová hudby z Nového Města 

na Moravě

31. 8. Libkovanka
Dechová hudba z Libkovy Vody

             

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží 
od 18 hodin

7. 8. Princezna z dlouhým nosem
14. 8. Vodnická pohádka

21. 8. Andulka a loupežníci
28. 8. Sněhová královna

PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU 
POPRAVENÝCH

V neděli 7. srpna v Jihlavě
Program:

8.30 mše svatá v kostele sv. Ignáce.
10.00 setkání u památníku na po-
pravené v Jihlavě, Tyršově ulici.

Od března jihlavská radnice za-
vedla svoz bioodpadu z celého 
města a upravila frekvenci svážení 
komunálního odpadu od rodin-
ných domů. Už první měsíce uka-
zují, že tyto změny přinesly vý-
znamné pozitivní výsledky. 

Vzrostl vývoz bioodpadu a začalo 
se ještě více třídit. Především ale kle-
sá množství netříděného odpadu vy-
váženého do skládky.

Do letošního jara probíhal zku-
šební provoz jen v několika částech 
města, se zavedením celoplošného 
svozu pochopitelně přišel obrovský 
nárůst svezeného množství. Za prv-
ní pololetí 2016 bylo svezeno 633 
tun bioodpadů, což je 4x více než za 
celý rok 2015. 

„Bioodpady už nekončí v černých po-
pelnicích se směsným odpadem, v pří-
kopech, v křoví a zahradách. Jak jsme 
předpokládali, ne každý chce trávu, 
plevele a menší větve z trávníků, za-
hrádek a zahrad kompostovat doma,“ 
uvádí primátor města Rudolf Chlou-
pek. 

Odpad je čistý
Radnice oceňuje odpovědnost, s 

jakou jihlavská veřejnost k třídění 
bioodpadu přistupuje. 

Lidé do hnědých nádob dávají jen 
to, co do nich patří. „Od rodinných 
domů je tzv. čistota odpadu bezvad-
ná. Ale i na sídlištích je skutečnost vý-

razně lepší, než se obecně očekávalo. 
Množství bioodpadu, který musí být 
pro obsah nepatřičných složek uložen 
do skládky s dalším komunálním od-
padem, je menší než 10 procent,“ do-
plňuje primátor. 

Nyní je v ulicích Jihlavy na třídění 
bioodpadu rozmístěno 262 kontej-
nerů o objemu 1.100 litrů, u rodin-
ných domů je 1.709 nádob o objemu 
240 litrů, 24 domů využívá nádobu 
poloviční kapacity. Za 1. pololetí 
bylo provedeno 3.489 výsypů kon-
tejnerů 1.100 l. a 9.069 výsypů po-
pelnic 120 a 240 l.

Třídění se dál zvyšuje
V Jihlavě se v posledních měsících 

také významně zvyšuje třídění plas-
tu a papíru. 

Úřad to přikládá zavedení dvou-
týdenní frekvence vývozu černých 
popelnic se směsným komunálním 

odpadem od rodinných domů. „Je 
možné, že domácnosti, které netřídily, 
začaly mít problém s tím, aby se odpad 
za dva týdny do popelnice vešel. Nej-
jednodušším řešením je odpad vytřídit 
a vynést do patřičných nádob, které 
jsou v Jihlavě velmi dobře dostupné,“ 
říká vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

Svozová společnost uvádí nárůst 
vývozu plastu a papíru ve srovnání 
s loňskem až o pětinu, v některých 
sběrných hnízdech musela přistavit 
další nádoby nebo zvýšit frekvenci 
vývozu.

Jihlava vyváží do skládky 
o stovky tun méně odpadu!

Zavedení plošného svozu biood-
padu a pokračující nárůst třídění se 
pozitivně projevil významným sní-
žením návozu odpadu do skládky. 

(Dokončení na str. 3)

Máme méně odpadu do skládky

PRVNÍCH šest měsíců roku 2016 do Zoo Jihlava přišlo 132.256 návštěvníků. Oproti minulým rokům je to docela výrazný nárůst. V r. 2015 přišlo za první půlrok cca 
104.000 lidí, v roce 2014, který byl historicky rekordní, to bylo za stejné období cca 124.000 návštěvníků.Výrazné letošní návštěvnosti pomohl v prosinci loňského roku 
otevřený tropický pavilon, protože přišlo výrazně více lidí i v zimních měsících. Navíc byla relativně mírná zima. V zoo už se momentálně nic nestaví, jsou dokončeny 
kompletně všechny stavby a expozice projektu Zoo pěti kontinentů, navíc je v zoo i nová expozice vlků iberských nebo údolí včel. Foto: Lubomír Maštera


