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Změna režimu 
svozu bioodpadu

V průběhu zimních měsíců dochá-
zí ke změně frekvence svozu biood-
padu. Svoz proběhne pouze v termí-
nech uvedených v tabulce. 

Od posledního termínu dále bude 
svoz probíhat standardním způso-
bem, tzn. 1x za 14 dní, vždy v lichém 
týdnu. 

UPOZORŇUJEME, že v případě 
teploty vzduchu pohybující se pod 
bodem mrazu dochází k zmrznutí 
bioodpadu a jeho  přimrznutí ke stě-
nám nádoby. Za takových podmínek 
není možné obsah nádoby vyvézt.
Zimní termíny svozu bioodpadu:
� 17. 12. - 21. 12. 2018
� 11. 2. - 15. 2. 2019
� 14. 1.  - 18. 1. 2019
� 11. 3. - 15. 3. 2019 -tz-

Jihlavo, nepetuj
Město Jihlava se prostřednictvím 

odboru životního prostředí zapojilo 
do kampaně pod názvem NEPETUJ, 
která vznikla v reakci na letní ECO 
song „Léto bez plastů“. 

Cílem kampaně je měnit myšlení lidí 
ve vztahu k odpovědnosti za odpad, 
který každý z nás produkuje. Ukaž-
te společně s námi, že pít z PET lahví 
není COOL, a že se vše dá dělat i jinak. 

Jestliže ani vám není lhostejné 
množství neustále produkovaných 
PET lahví, přidejte se k nám a pomoz-
te svým chováním ovlivnit ostatní. 

Stačí přijít si s opakovatelně použi-
telnou láhví na odbor životního pro-
středí pro samolepku, tu si na láhev 
nalepit, a potom už jen celou kam-
paň propagovat. Samolepky jsou do-
stupné v kanceláři č. 169 a 170. Více 
informací se dozvíte na interneto-
vých stránkách www.mojeodpadky.
cz. v sekci nepetuj. -tz-

Recyklace papíru
Rozvoj lidské civilizace je neod-

myslitelně spjat s výrobou papíru. 
První materiál podobný papíru se 
vyráběl ze šáchoru papírodárného 
v Egyptě již 3 tisíce let př. n. l. a zná-
me jej pod názvem papyrus. 

Materiál, nejvíce se podobající pa-
píru jak ho známe dnes, se začal vy-
rábět v prvním století př. n. l., v Číně. 
Dnes je papír vyráběn především 
průmyslovým způsobem, i když se 
stále najdou i ruční papírny, které 
udržují tradiční výrobu a produkují 
specifický papír, s nezaměnitelným 
charakterem. 

Výhodou papíru je relativně snad-
ná recyklace, kterou však nelze pro-
vádět do nekonečna, jako je tomu u 
skla. S každým recyklačním cyklem 
se zkracuje délka celulózového vlák-
na, což má za následek snižování 
kvality výsledného papíru. Z tohoto 
důvodu je možné papír recyklovat 
zhruba šestkrát. Nejnižší kvalita pa-
píru slouží například k výrobě pro-
ložek mezi vajíčka. Tento materiál již 
nepatří do kontejneru na papír, ale 
na vlastní kompost, nebo do nádoby 
na směsný komunální odpad. 

K výrobě jedné tuny papíru je tře-
ba použít dvě až tři tuny dřeva, což 
představuje množství dřeva z jedno-
ho vzrostlého stromu. Recyklace pa-
píru má smysl a napomáhá ochraně 
přírodních zdrojů. -tz-

Proč lidé vyhazují potravi-
ny? Proč se tímto způsobem 
ochotně a bez pozastavení 
zbavují části svých výplat? 
Proč tak snadno propadávají 
konzumu a neřídí se „selským 
rozumem“?

Údajnou příčinou plýtvání v do-
mácnostech je nedostatek plánování 
při nakupování potravin a nesprávné 
skladování. Lidé často podléhají vý-
hodným akcím, nakupují na mnoho 
dní dopředu, aniž by jídlo později 
zkonzumovali. 

Nakupování do zásoby, často v 
době akcí a slev, se tak paradoxně 
může prodražit. Lidé si důsledky 

plýtvání potravinami uvědomují 
spíše v osobní rovině a z každoden-
ní zkušenosti. Vyhazování potravin 
je ovšem v základě neekologické a 
značně neetické. Třetina vyprodu-
kovaného jídla na světě je vyhozena, 
nebo znehodnocena. Pokud by byly 
tyto potraviny zachráněny, nasytily 
by se jimi asi tři miliardy lidí. 

Víte, co znamenají pojmy „Mini-
mální trvanlivost…“ a „Spotřebujte 
do…“?. Význam těchto dvou pojmů 
bývá často zaměňován. 

Datum minimální trvanlivosti se 
používá pro označení potravin, které 
jsou spíše trvanlivé (např. těstoviny, 
konzervy, sušenky atp.). 

Pokud jsou potraviny správně skla-

dovány a není poškozen jejich obal, 
lze je bezpečně konzumovat i po 
uplynutí tohoto data. Oproti tomu 
označení „Spotřebujte do…“, také 
někdy uváděné jako doba použitel-
nosti, slouží pro označení potravin 
podléhajících rychlé zkáze, a s nut-
ností zkonzumování v brzké době 
(jde např. o mléčné výrobky, ryby, 
chlazené maso a výrobky studené 
kuchyně). Potraviny, kterým projde 
toto datum, nejsou už považovány 
za bezpečné, a mohou být zdravotně 
závadné.

Plýtvání jídlem je nešvar dnešní 
doby, a předcházet mu znamená še-
třit přírodní zdroje, zemědělskou 
půdu a emise. -tz-

Přemýšlejte, neplýtvejte

Víte, že: 
existují tzv. freegani? Lidé, 
vymezující se proti konzumní 
společnosti, vybírají popelnice 
pod správou supermarketů a 
odnášející si třeba plné náruče 
zeleniny. Přijde jim nesmyslné 
jídlem plýtvat. -tz-

PŘEMÝŠLENÍ BOLÍ? Poznáte, co je na obrázku? Asi těžko byste tam hledali 
dva kontejnery na směsný komunální odpad. Jedná se o černou skládku v Hruško-
vých Dvorech, kde kontejnery mají sloužit zahrádkářům pouze k odkládání ko-
munálního odpadu. Foto: archiv MMJ

V Hruškových Dvorech  
nepochopili?

Vodní stopa
Zamysleli jste se někdy nad tím, ko-

lik se denně spotřebuje vody na vý-
robu potravin, oblečení, elektroniky, 
nebo třeba automobilů? Důsledkem 
těchto činností dochází k vytváření 
tzv. vodní stopy. Ta totiž představuje 
množství vody spotřebované k výro-
bě každého z výrobků a služeb, které 
každodenně používáme. Může být 
vztažena na jednotlivce, společnost, 
nebo na země, a je vždy dána souč-
tem přímé a nepřímé spotřeby vody. 
Nepřímá spotřeba vody je zahrnuta 
ve výrobcích, které běžně kupujeme 
či využíváme, a proto se významně 
podílí na celkovém obsahu vodní sto-
py. Změnou životního stylu je možné 
nepřímou spotřebu vody snižovat. 

Věděli jste, že na výrobu jedno-
ho kilogramu hovězího masa je za-
potřebí  15 500 litrů vody? Nebo že 
na přípravu jednoho šálku kávy je 
potřeba 140 litrů vody, a na vypěsto-
vání jednoho kilogramu kukuřice se 
použije 900 litrů vody?

Přímá vodní stopa potom předsta-
vuje spotřebu vody v domácnosti. Po-
kles této stopy je značně jednodušší, 
neboť se stačí zamyslet, jak by se dalo 
úsporně šetřit vodou. Například insta-
lací úsporného WC, nebo zrychlením 
doby sprchování.  -tz-

PNEUMATIKY, které nepotřebujete, odevzdáte v auto nebo pneuservisech
. Foto: archiv MMJ

Už zase přezouváme…
Podzim v plném proudu, zima na krku, a mnozí z nás budou opět řešit pře-

zouvání pneumatik. Nezapomeňte, že pneumatiky už není možné odevzdá-
vat ve sběrných dvorech. Ušetřete si cestu, a zajeďte přímo do autoservisů 
nebo pneuservisů, kde lze ojeté pneumatiky, bez ohledu na značku a bez vaz-
by na nákup zboží či služeb, odevzdat. Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.  -tz-

Diakonie Broumov bude opět sbí-
rat nepotřebné věci pro potřebné. 
Vagon diakonie bude přistaven 10. 
listopadu na nákladovém vlakovém 
nádraží v Jihlavě, za prodejnou Fe-
rona, a to od 9 do 17 hodin.

Lidé mohou do vozidla označené-
ho Diakonií Broumov přivézt veš-

keré oděvy, bytový textil, ručníky, 
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, 
pásky, kabelky, hračky, knihy, dro-
gistické zboží, hygienické potřeby, 
menší funkční elektrospotřebiče, 
látky, jakékoliv nádobí či drobné 
předměty z domácnosti, jako jsou 
vázy nebo květináče. -tz-

Diakonie Broumov bude opět 
sbírat věci pro potřebné

Radar do Jihlavy
Kamerový systém pro měření úse-

kové rychlosti se přesune z opravené 
části dálnice D1 do Jihlavy. Policie 
České republiky městu doporučila 
pět lokalit, a rada města se rozhodla 
doporučení respektovat.

„Kamery se mohou objevit na úseku 
komunikace ze Smrčné do Zborné, v 
Jihlavském tunelu na obchvatu města, 
na dálničním přivaděči, na komunika-
ci v Henčově, nebo na Sokolovské uli-
ci,“ sdělil náměstek primátora Radek 
Popelka. -tz-


