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Určitě jste už zaznamenali 
pojem „zero waste“. Tento 
anglický výraz se dá 
do češtiny přeložit jako 
 „nulový odpad“, „nulová ztrá-
ta“ nebo „nulové plýtvání“.

Zero waste je však spíše  životním 
stylem, při němž nevzniká žádný 
odpad, který bylo nutné likvidovat 
ve spalovnách nebo na skládkách. U 
jednotlivce je Zero Waste především 
o rozhodnutí  vydat se tímto směrem 
a přijmout veškerou zodpovědnost 
za své nákupy a nakládání s odpad-
ky. U fi rem pak Zero Waste zname-
ná převzetí zodpovědnosti za své vý-
robky v celém jejich životním cyklu 
(volba výrobního materiálu, jeho 
získávání a pozdější využitelnost a 
rozložitelnost).

Při současné produkci především 
plastových obalů „být na nule“ je 
prozatím prakticky neproveditelné. 
Cílem se tedy stává, pomyslné nule 
se přiblížit.

Velkou propagátorkou této myšlen-
ky je Bea Johnson, která říká, že zero 
waste není trend, zero waste je nut-
nost, a v budoucnu budeme všichni 
zero waste. Bea Johnson  je autorkou 
knihy Domácnost bez odpadu, která 
je světovým bestselerem. Bea John-
son dokáže žít tak, že její domácnost 
(4 lidé a pes) vyprodukuje pouze 
jednu litrovou zavařovací sklenici  
odpadu za rok.

Zero waste je především o před-
cházení vzniku odpadu, ne pouze o 
větší míře recyklace.  Recyklace ne-
stačí, zatím je jenom náplastí na sou-

časný stav, a často se stává omluvou 
pro naší spotřebu a produkci odpa-
dů. Upřímně, spíše bychom to měli 
nazývat naše nadspotřeba a naše 
nadprodukce odpadů.

Nic netrvá věčně
Žádný materiál se nedá recyklo-

vat věčně. Vždy u tohoto procesu 
dochází ke ztrátám a životnost kaž-
dého materiálu jednou skončí. Na-
víc recyklace zahrnuje procesy, kte-
ré jsou většinou velmi náročné na 
energii a spotřebovává se při nich 
velké množství vody. Z tohoto po-
hledu vyplývá, že v každém případě 
je nejlepší cestou se snažit vzniku 
odpadu předcházet. O předcházení 
vzniku odpadu je právě zero waste. 

Řídí se pravidly tzv. 5R  - REFUSE 
– REDUCE – REUSE – RECYCLE 
– ROT, českou obdobou je pravidlo 
2O3Z: ODMÍTNI – OMEZ – PO-
UŽIJ ZNOVU – ZRECYKLUJ – 
ZKOMPOSTUJ. -tz-

Víte, že…
…v Jihlavě v blízkosti cent-

ra  již funguje bezobalový ob-
chod?

V tomto obchodě v ulici Mat-
ky Boží se nakupuje na váhu, bez 
obalu a tím pádem i bez odpadu.  
Potraviny si z tohoto obchodu 
můžete odnést ve vlastním obalu. 
Například ve sklenici, v  krabičce, 
v látkovém pytlíku nebo ve vlast-
ní tašce. -tz-

ZERO WASTE – Co to zase, proboha, je?

Jak s nápojovými kartony správně 
nakládat? Nápojový karton vyplách-
něte malým množstvím vody (může 
to být i ta špinavá po nádobí) a nech-
te okapat. Takto vymytou krabici 
můžete doma skladovat, jak dlouho 
budete chtít, a rozhodně vás nebu-
de obtěžovat žádný zápach.  V Jihla-
vě lze nápojové kartony odkládat do 
žlutých kontejnerů společně s plas-
ty. Pokud nápojový karton odložíte 
ihned do určeného kontejneru, není 
nutné ho ani vyplachovat.  

Co patří do kontejnerů na nápojo-

vé kartony: 
Krabice od džusů, vína, mléka a 

mléčných výrobků, které je potřeba 
před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout.

Co naopak do kontejnerů na nápo-
jové kartony nepatří: 

„měkké“ sáčky, například od kávy 
a různých potravin v prášku, a ani 
nápojové kartony obsahující zbytky 
nápojů a potravin.

Se správným třídění vám pomůže 
označení na obalech. -tz-

Nápojové kartony, neboli 
krabice od mléka, vína, džusů

Služby města Jihlavy provedly vy-
hodnocení podzimního mobilního 
sběru vysloužilých elektrospotřebi-
čů, objemného a nebezpečného od-
padu a odpadu ze zeleně.

Svoz probíhal o deseti sobotách, a 
kontejnery byly umístěny na 62 sta-
novištích v ulicích města Jihlavy a v 
chatových a zahrádkářských koloni-
ích. Na vybraných stanovištích byly 
přistaveny také zvláštní kontejnery 
na odpad ze zeleně. U všech kontej-
nerů byl odborný dohled zajišťován 
pracovníky SMJ.

Celkové množství vysbíraných od-
padů dosáhlo hodnoty 160 tun. Nej-
větší růst proti předchozímu roku 
byl zaznamenán u objemného od-
padu a bioodpadů. Také u ostatních 
komodit došlo k růstu oproti posled-
nímu svozu, na zvýšení množství se 
podílelo pěkné počasí a stále se zvy-
šující povědomí občanů o správných 
postupech nakládání s odpady.

Množství vysbíraného odpadu 
při jarních a podzimních svozech 
v uplynulých letech:

Objemné odpady
2015 – 96 t. 
2016 – 94 t. 

2017 – 132 t. 

Nebezpečné odpady
2015 – 3,3 t. 
2016 – 2,9 t. 
2017 – 3,4 t. 

Elektrozařízení
2015 – 5,1 t. 
2016 – 4,6 t. 
2017 – 5,6 t.

Bioodpady
2016 – 6,4 t. 

2017 – 15,9 t. 

 -tz-

Vyhodnocení podzimního 
mobilního svozu odpadů

Sběrný dvůr Havlíčkova:
29. 12. 6.00 – 19.00
30. 12. 7.30 – 12.00
1. 1. 2018 – zavřeno

Sběrný dvůr Rantířovská:
29. 12.  9.00 – 17.00
30. 12.  9.00 – 13.30
1. 1. 2018 – zavřeno

Sběrný dvůr Brtnická:
29.12  9.00 – 17.00
30.12  9.00 – 13.30
1.1.2018 – zavřeno

Skládka odpadu Henčov:
29. 12. 6.00 – 14.30
1. 1. 2018 – zavřeno
 -tz-

Provozní doba sběrných dvorů
Upozorňujeme na omezení provozní doby sběrných dvorů a skládky v zá-

věru roku.

I letos bude Město zajišťovat svo-
zy použitých vánočních stromečků. 
Stromky odkládejte vedle kontej-
nerů na separovaný odpad, mimo 
komunikaci. Odtud je pak svozová 
společnost odveze v termínech 6. a 
13. ledna 2018, plošně z celého úze-
mí Jihlavy.

Po termínu svozu je možné strom-
ky zdarma odevzdat ve sběrných 

dvorech, nebo v kompostárně 
v Henčově.

„Prosíme, aby na stromcích nezůsta-
ly ozdoby, zejména skleněné, a kovové 
háčky na zavěšení ozdob, které by zů-
staly nežádoucí složkou bioodpadu, 
resp. následně kompostu,“ připomíná 
Jan Machančík z odboru životního 
prostředí. -tz-

Stromky po svátcích 
ke kontejnerům

Zveřejňujeme otevírací doby:

Vodní ráj
Pátek 29. 12.    10 - 21
Sobota 30. 12.   10 - 21
Neděle 31. 12.   zavřeno
Pondělí 1. 1.    13 - 20
Úterý 2. 1.      10 - 20

Bazén E. Rošického 
Pátek 29. 12. 06.00 – 07.30 hodin
kondiční 10.00 – 21.30 hodin

Sobota 30. 12. 14.00 – 19.00 hodin
Neděle 31. 12. zavřeno
Pondělí  1. 1. zavřeno
 -tz-

Otevírací doba Vodního ráje a bazénu

VÁNOČNÍ VÝZDOBA RA DNICE. V rámci vánočních akcí vyzdobili 
děti a žáci z jihlavských mateřských a základních škol panely, které celý prosinec 
dělaly radost návštěvníkům radnice. V polovině prosince vyhodnotil pan primátor 
5 nejhezčích a předal dětem sladké odměny. Vítězné panely byly ze škol ZŠ E. Ro-
šického, ZŠ Jungmannova, MŠ Demlova a SPC, MŠ Mozaika, Dvořákova a ZŠ 
speciální a PŠ.  Foto: Lubomír Maštera

Primátor rozdával sladkosti


