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Vytřídili jsme víc než tisíc tun bioodpadu 
Jihlavská radnice v březnu za-

vedla celoplošný svoz bioodpa-
du, do konce září vytřídili oby-
vatelé města 1.256 tun tohoto 
druhu odpadu. 

Pokračuje také trend nižšího ná-
vozu nevytříděného odpadu do 
skládky, meziročně klesl asi o 13 
procent.

„Množství svezeného odpadu i jeho 
čistota svědčí o tom, že jihlavská ve-
řejnost má k životnímu prostředí 
vztah a chová se k němu odpovědně. 
Jsme velmi rádi, že jsme mohli cestou 
zavedení svozu bioodpadu pomoci 
lidem v jejich postoji,“ říká vedoucí 
odboru životního prostředí Katarí-
na Ruschková.

Do letošního jara probíhal zku-
šební provoz v několika částech 
města, se zavedením celoplošného 
svozu pochopitelně přišel nárůst 
svezeného množství. 

„Bioodpady nekončí bez využi-
tí v černých popelnicích se směsným 
odpadem, v příkopech, v křoví a za-
hradách. Jak jsme předpokládali, 
ne každý chce trávu, plevele a men-
ší větve ze zahrádek a zahrad kom-
postovat doma,“ doplnila Katarína 
Ruschková.

Bioodpady Jihlava (t.)
Měsíc 2015 2016

leden 0,71 2,71

únor 0,89 5,81

březen 8,01 76,85

duben 9,28 166,16

květen 16,61 172,08

červen 11,29 209,38

červenec 20,43 172,80

srpen 18,35 245,15

září 26,35 205,18

říjen 21,05  

listopad 15,68  

prosinec 3,69  

Celkem 152,32 1256,11

Tabulka porovnává svoz z hnědých 
popelnic a kontejnerů, nejsou započí-
tány údaje ze sběrných dvorů a sečení 
trávy ve městě.

Podle staré pověsti přijel kdysi do 
Jihlavy svatý Martin na bílém koni. 
Projel prý městskou bránou a ne-
chal si u místního kováře okovat 
svého koně. 

Tato představa se právě před dva-
ceti lety stala předobrazem udá-
losti, která se v Jihlavě každoročně 
opakuje vždy 11. listopadu (první 
příjezd svatého Martina do Jihlavy 
se uskutečnil 11. listopadu 1996).

Tisíce Jihlavanů přicházejí ví-
tat svatého Martina, který jako 
symbol své dobrosrdečnos-
ti rozdává čokoládové zlaťáky.
Svátek svatého Martina se slaví po 
celém světě. 

Letos uplynulo 1.700 let od naro-
zení tohoto světce. Počátkem čer-
vence vrcholily oslavy ve francouz-
ském městě Tours, kde svatý Martin 
ke sklonku svého života působil. 

Bylo nám potěšením, že jsme na 
tyto oslavy byli pozváni a že jsme 
mohli ve Francii reprezentovat Jih-
lavu a Českou republiku. Zařadili 
jsme se tak symbolicky mezi mno-
ho měst Evropy, ale i Ameriky, kde 
si tento svátek připomínají. 

Protože jedním ze symbolů těchto 
oslav je husa, vyrobili jsme kostýmy 

hus a tak se můžete těšit, že se letos 
v průvodu objeví celé hejno hus, 
mezi kterými se podle legendy sva-
tý Martin skrýval. 

Husy s velkou loutkou svatého 
Martina v podobě biskupa tak letos 
poprvé doplní průvod, který již tra-
dičně povede městské garda s truh-
licí zlaťáků, které rozdávají jihlavští 
konšelé. 

Desítky postav děveček a chasní-
ků se symboly letošní úrody a selky 
s martinskými rohlíčky, a hlavně s 
pečenými husami, pak bývají důle-
žitými postavami v průvodu, který 
končí skupinou vojáků římské legie 
se svatým Martinem jako vojákem 
na bílém koni. 

Ten rozhazuje zlaťáky a připomíná 
tím, že to byl člověk, který se uměl 
rozdělit a dokázal obdarovat své 
bližní.

Užijte si svátek svatého Martina s 
pečenou husičkou a dobrým mar-
tinským vínem. A nezapomeňte, že 
svatý Martin nejsou jenom ty „zla-
ťáky“ a ohňostroj. Že aby mohl být 
někdo obdarován, že se musí najít 
někdo, kdo je ochoten se rozdělit.

 Milan Kolář,
 náměstek primátora

Radost Martina je husa a džbán vína

SVÁTEK sv. Martina se slaví po celém světě. Snímek připomíná loňské oslavy ve 
fr ancouzském Tours. Foto: archiv MMJ

Originální hra přiměla děti vystoupit z aut, kterými 
je rodiče vozí až před dveře školy.

V polovině října se 122 žáků třetích a čtvrtých roč-
níků ZŠ Nad Plovárnou zapojilo do dopravní hry 
Oblékáme hada Edu. Pokud děti do školy dorazily ji-
nak než autem, dostaly body, resp. „kousky oblečení“, 
které pak navlékaly (nalepovaly) na hada Edu, až ho 
celého oblékly.

Průzkum před začátkem hry ukázal, že rodiče vozí 

autem 34 % dětí až do areálu školy. Prostor se tak stá-
vá pro všechny účastníky provozu, děti zejména, ne-
bezpečný. 

„Během hry se počet dětí dopravených autem až ke 
škole snížil na pouhých pět procent. Naopak před začát-
kem hry chodilo do školy 57 % dětí pěšky, během hry ,po 
svých’ přišlo 72 % dětí,“ vyčetl z výsledků koordinátor 
městské mobility Michal Procházka. 

K zajímavému posunu došlo také v případě tzv. 

spolujízd se spolužákem (nerodinný příslušník, vý-
stup min. 100 m před školou). Zatímco před začát-
kem soutěže se takto dopravovala pouhá dvě procen-
ta zapojených dětí, během hry si společnou cestu se 
spolužákem dokázalo domluvit bezmála 20 % dětí. 
Městskou hromadnou dopravou se do školy dopra-
vovalo sedm, resp. pět procent dětí. „Předpoklad byl 
86 %,“ doplnil Michal Procházka.

Pro zúčastněné děti se za splnění cíle připravuje 
odměna.  -tz-

Had Eda vysadil děti z aut rodičů

Odpad je čistý
Lidé do hnědých nádob dávají jen to, 

co do nich patří. 
„Od rodinných domů je tzv. čistota 

odpadu bezvadná. Na sídlištích bývá 
problém např. s tím, že lidé odpad do 
nádob ukládají v igelitových sáčcích 
nebo taškách, ale i tak je skutečnost 
výrazně lepší, než se obecně očekáva-
lo. Množství bioodpadu, který musí 
být pro obsah nepatřičných složek ulo-
žen do skládky s dalším komunálním 
odpadem, je minimální,“ hodnotí za 
svozovou společnost Služby města 
Jihlavy vedoucí divize II Josef Eder. 

Netříděného odpadu ubylo
Zavedení plošného svozu biood-

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

„Návoz netříděného komunálního 
odpadu na skládku se ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku sní-
žil už o stovky tun. 

V minulém roce jsme ke konci září 
navezli do skládky z černých popel-
nic 6.105 tun odpadu, za stejné ob-
dobí tohoto roku je to 5.340 tun,“ 
uvádí Josef Eder.  -tz-


