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Sýc rousný (Aegolus funereus) foto Karel Ženíšek

SRAZ 

Dne 1. 10. 2016 v 8,00h na hrázi Hellerova (Panského) rybníka na Dolin p i ul. S.K.Neumanna v Jihlav

TRASA 

cca 5 km – zakon ení u MHD v Horním Kosov

S SEBOU 

dalekohled, sva inu a dobrou obuv

NA CO SE M ŽETE T ŠIT 

ukázka sovi ek, sout ž pro d ti a procházka krásnou podzimní p írodou

KDO VÁS POVEDE 

Bára Kolmanová (tel. 606 885 091)

Biologicky rozložitelný odpad, kte-
rý ještě donedávna končil bez užitku 
ve skládce, má nyní nové využití. Po 
zavedení celoplošného svozu z celé 
Jihlavy se už stovky tun bioodpadu 
zpracovávají v Henčově na kompost, 
který slouží například v zemědělství 
nebo k „oživení“ okolí novostaveb. 

Kompostování je metoda, kte-
rou se za kontrolovaných podmínek 
aerobních procesů, tj. za přístupu 
vzduchu a činností mikroorganismů, 
přeměňuje bioodpad na kompost. 
Proces zpracování trvá přibližně tři 
měsíce. 

Kompostování probíhá v několika 
fázích, hmota se zahřeje na teplotu 

60-70 °C, zpočátku dochází k rozkla-
du snadno rozložitelných látek, dále 
pokračuje rozklad hůře rozložitel-
ných látek dřevovina. Je nutné zajis-
tit dostatečné provzdušnění, tedy 
přehazování nebo překopávání, což 
v kompostárně zajišťuje mechaniza-
ce. 

Později teplota klesá asi na 45 °C. 
Při pohledu již nelze rozeznat 
původní složky kompostu, vzniká 
drobtovitá struktura. Kompost pak 
„vychladne“, získává konečný vzhled 
a je připraven k rozvozu a použití. 
Výsledný produkt má čtvrtinovou 
váhu, než původně navezený biood-
pad. -tz-

Bioodpad nachází nové využití

Služby města Jihlavy (SMJ) zahaju-
jí podzimní mobilní sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů, objemného a 
nebezpečného odpadu a odpadu ze 
zeleně.

O sobotách v měsících  říjnu a 
listopadu proběhne na území Jih-
lavy pravidelný svoz velkoobje-
mových a nebezpečných odpadů. 
Kontejnery budou umístěny na 62 
stanovištích v ulicích města Jihla-
vy. Rozvezou se také do přilehlých 
chatových a zahrádkářských kolo-
niích. 

„Víkendové dny jsou zvoleny 
záměrně, neboť většina občanů má 
volno a tím i čas pro odevzdání 
odpadu,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. Obyvatelé Jihlavy budou 
moci zdarma odložit odpady, které 

již doma nepotřebují, do kontejne-
rů na objemný odpad a železo. 

„Na vybraných stanovištích budou 
přistaveny také zvláštní kontejnery 
na odpad ze zeleně. U všech kontej-
nerů bude odborný dohled, zajišťo-
vaný našimi pracovníky. Na tato 
stanoviště v předem stanovený čas 
přijedou také vozidla, která dovezou 
kontejnery na přepravu nebezpeč-
ných odpadů a zpětně odebíraných 
elektrozařízení,“ doplnil Málek. 

Během celého roku mohou obča-
né města Jihlavy zdarma ukládat 
odpady do sběrného dvora v are-
álu SMJ na Havlíčkově ulici (Po-
Pá 6.00–19.00, So 7.30–12.00) a 
na sběrném dvoře v Rantířovské a 
Brtnické ulici (Po-Pá 9.00–17.00, 
So 9.00–13.30). -tz-

Podzimní svoz odpadů 


