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ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  �  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ
Pátým, a zároveň posledním princi-

pem při předcházení vzniku odpadů 
je KOMPOSTOVÁNÍ. Komposto-
vání je jednoduchý a ověřený postup 
správného využití organických odpa-
dů. Výsledným produktem je kom-
post -  organický prostředek pro zlep-
šování půdy, obsahující stabilizované 
organické látky a rostlinné živiny.  

Pokud chcete začít kompostovat, 
stačí se pouze rozhodnout, a prostě 
začít. Nejedná o nic nového. Jedná 
se o přirozené postupy, které již dáv-
no využívali naši předkové při prá-
ci s půdou. Potom už záleží čistě na 
vás, pro jaký postup se rozhodnete a 
jaký typ kompostéru si pořídíte.  

Při pořizování kompostérů upřed-
nostňujte přírodní rozložitelné ma-
teriály. Myslete na to, že pořízením 
plastového kompostéru vytváříte 
opět odpad – poté, co plastový kom-
postér doslouží, totiž vznikne další 
odpad. 

Kompostování je jednoduchý pří-
rodní proces, není třeba pořizovat 
si speciální vybavení. Kompostovat 
rostlinné zbytky lze i jenom tak, na 
hromadě. 

Tématem kompostování se uzavírá 
kruh pěti principů, které jsme po-
stupně v NJR představili. Pět prin-
cipů přístupu k životu, které spolu 

Jihlava bez odpadu? Beze všeho! 

ROZDÍL v tom, která půda obsahuje živiny a která nikoliv, poznáte na první po-
hled na hlíně samotné, i na tom, jak se na ní daří rostlinám Foto: archiv MMJ

navzájem souvisí a vzájemně se pro-
línají. Na prvopočátku všeho však 
stojí vlastní rozhodnutí každého 
z nás, jakým směrem se vydáme a 
co svým přístupem k životu a k naší 
zemi budeme podporovat. 

Pracovníci odboru životního pro-
středí magistrátu města Jihlavy se 

rozhodli pro zavedení bezodpado-
vého přístupu v soukromém živo-
tě i v kanceláři.  Záměrem je tento 
přístup rozšířit na celý magistrát, a 
na obyvatele Jihlavy.  Držíme pěsti 
všem, kdo se rozhodnou ke stejné-
mu kroku. Vítejte v naší Jihlavě bez 
odpadu.  Beze všeho.  -tz-

Odpadářský web 
Jihlavy je příkladem 

dobré praxe
Jihlavské internetové stránky, na 

kterých se mohou občané dozvě-
dět vše potřebné o tom, jak naklá-
dat s odpady, se dostal do letošní 
publikace příkladů dobré praxe 
Přívětivý úřad, vytvořené Minis-
terstvem vnitra.

Příklady dobré praxe byly vytipo-
vány během hodnocení průzkumu k 
soutěži Přívětivý úřad. Příklady po-
pisují jednotlivé přívětivé služby úřa-
dů obcí s rozšířenou působností celé 
České republiky. Publikace každo-
ročně vychází s cílem jednak ocenit 
města za jejich dobrovolně zavádě-
né služby, a také nabídnout možnost 
inspirace dalším úřadům. Více na 
www.odpadyjihlavy.cz -tz-

Zahazovat
kelímky je z módy. 
Používejte vratné

Chystáte se v létě na festival nebo 
na jinou akci? Buďte „cool“, a na 
pivo nebo koktejl si kupte vratný 
kelímek. Zaplatíte symbolickou 
vratnou zálohu 50 korun, a budete 
těmi, kdo myslí na prostředí, ve kte-
rém žijí.

Na velké společenské akci se jed-
norázově použijí až tisíce klasic-
kých plastových kelímků, které po 
použití ve většině případů končí na 
skládce. To vratný kelímek je mož-
né opakovaně použít, navíc proces 
jeho recyklace je stále ekologicky 
výhodnější, než výroba nového jed-
norázového kelímku.  

Hlavní surovinou pro výrobu 
plastového kelímku je ropa. Proč 
tedy zbytečně plýtvat cennými su-
rovinami a energii, když můžete 
být touto cestou ohleduplní k ži-
votnímu prostředí. 

S tácky nebo plastovými talířky je 
to zatím složité, jelikož se objevují 
skoro u každého stánku s občerst-
vením. Ovšem trend v třídění a re-
cyklaci odpadů stále sílí, na dobře 
připravené akci najdete nádoby na 
papír, plast, sklo, hliník a gastrood-
pad. -tz-

Na šťovík 
už nestačí 

ani plameny
Šťovík tupolistý je vytrvalá, bujně 

rostoucí bylina s velkou konkurenční 
schopností. Je řazen mezi nejrozšíře-
nější plevele světa, a masivně se roz-
šířil také po Rokycanově ulici v Jihla-
vě. Pracovníci Správy městských lesů 
musí proto na místě použít herbicid.

„Mechanické vykopávání jednotli-
vých rostlin je nedostatečně účinné. U 
šťovíku se neosvědčilo ani termické hu-
bení plamenem,“ přiblížila Martina 
Gregorová z městského odboru ži-
votního prostředí.

Během jednoho až dvou týdnů by 
mělo být ošetřené místo připrave-
no pro nové osetí travní směsí. Na 
Rokycanově ulici budou umístěny 
cedule upozorňující na chemicky 
ošetřenou plochu. -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ)  pro-
vádějí v Jihlavě dezinfekci vlastních 
sběrných nádob na komunální od-
pady, popelnic a kontejnerů. Práce 
vždy probíhají pouze ve svozový den 
v dané ulici.

Letos je tato akce naplánovaná do 
13. 7. 2018. „SMJ budou opět spolu-
pracovat s odbornou firmou, která zajis-
tí dezinfekci nádob, jež užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností. Veškeré 
popelové nádoby musí být přistaveny k 
výsypu i dezinfekci od šesti hodin ráno. 
Dezinfekce se bude provádět zhruba u 
6.000 nádob,“ řekl mluvčí SMJ Mar-
tin Málek.

Speciální vůz pro dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunálního 
odpadu. Pomocí hydrauliky, trysek, 
studené vody a saponátů provede 
pod tlakem dezinfekci nádoby. Uve-
dená technologie není schopna z po-

pelnic zcela odstranit ztuhlé tuky a 
jiné pevné složky odpadů, které se bě-
hem používání usadí na stěnách a dně 
popelových nádob.

Dezinfekce bude prováděna vždy 
po celý den. Proto prosíme občany, 
aby sběrné nádoby nechávali ve svo-
zový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin, nedávali do nich od-
pad a neblokovali je parkujícími vo-
zidly. Vydezinfikovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením roku 
2018.

„V případě, že vám nebude popelová 
nádoba dezinfikovaná v termínu, který 
je uveden, volejte neprodleně v době od 
6.00 do 14.30 hodin na SMJ (567 553 
227, 567 553 237, 567 553 251). Při 
oznamování nedostatků či stížností je 
potřeba dodržet termín plánovaného 
dezinfikování, který končí v ranních ho-
dinách 13. 7. 2018.

Dezinfekce nádob na komunální 
odpad a kontejnerů

Potom již nelze nádoby dodatečně 
dezinfikovat, protože firma provádějící 
tyto práce opouští Jihlavu a přemísťuje 
se do jiného města. Firmy a podnikatelé 
si mohou objednat dezinfekci jimi uží-
vaných nádob za úplatu. Stačí kontak-
tovat naší společnost SMJ na uvedených 
číslech,“ doplnil Málek.

Ve čtvrtém, lichém týdnu, od 2. 7. 
do 6. 7. 2018, se budou dezinfikovat 
nádoby v centru města a přilehlém 
okolí, v ulici Fibichova, oblasti mezi 
ulicemi Kosovská - Brtnická - Zno-
jemská, Sukova , U Cvičiště , Na Hli-
ništi , Seifertova , Mahlerova,17. Lis-
topadu, Štursova, Zborovská,Leoše 
Janáčka od ul. Zborovská, Erbenova 
po ul. Hamerníková, v Kosově, Saso-
vě a Heleníně , sídliště Horní Kosov, 
Za Prachárnou, Dolina, Jiráskova , 
Vrchlického , Žižkova , Telečská , Pá-
vov , Antonínův Důl , Červený Kříž , 
Hosov , Popice , Vysoká , Pístov , He-
roltice , Hruškové Dvory , Henčov , 
Zborná a Pančava  – sídliště , 1.100 l a 
660 l nádoby..

V pátém, sudém týdnu, od 9. 7. do 
13. 7. 2018, bude dezinfekce pro-
váděna na sídlišti Horní Kosov, Za 
Prachárnou, Dolina, oblasti mezi uli-
cemi Jiráskova - Vrchlického - Žižko-
va – Telečská, Pávov, Antonínův Důl, 
Červený Kříž a dále nádoby v Hoso-
vě, Popice, Vysoká, Pístov, Heroltice, 
Hruškové Dvory, Henčov, Zborná, 
Pančava a Telečská u rodinných dom-
ků – 110 l , 120 l a 240 l nádoby. -lm-

Udělení certifikátu 
za sběr elektrozařízení

Služby města Jihlavy (SMJ) obdržely Certifikát Environmentálního vyúč-
tování za rok 2017. Společnost ASEKOL si nechala vypracovat  analýzu od 
LCA (Life Cycle Assessment), na jejímž základě nám přesně vyčíslila úspo-
ry. Těchto výsledků SMJ  dosáhly díky zajištění sběru a odevzdání 4.452 kg 
elektrozařízení. 

Jedná se o úspory elektrické energie, ropy, vody a primárních surovin, které 
vznikly  recyklací odevzdaného množství vysloužilého elektrozařízení. 

Například při úspoře 412 m3 vody by se toto množství dalo následně využít 
při  5.533 osprchováních. Z uspořených 7.669 litrů ropy se dá vyrobit tolik 
pohonných hmot, na které běžný osobní automobil ujede 112.792 km. -tz- 


