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I přesto, že je rok 2019 a řeklo by 
se, že každý dnes ví, jak zacházet 
s odpady, stále se najde někdo, kdo 
se kvůli své lenosti a bezohlednosti 
odpadů zbaví tím, že založí skládku. 

Tu město potom musí nechat od-
stranit a zaplatit za její likvidaci. Nic-
méně díky monitorovacímu systému 
bylo opět dopadeno několik osob, 
které svým jednáním založily sklád-
ky odpadů po Jihlavě. Jedná se jak o 
podnikatelské subjekty, tak i o fyzic-
ké osoby, které si možná příště tako-
vé jednání rozmyslí. 

Takováto „sranda“ - odložení od-
padů mimo vyhrazené místo (škar-
pa, les, prostory vedle popelnic,…), 
může totiž občana přijít na poku-
tu ve výši 50.000 Kč. Podnikatel si 
potom připlatí, a to v rozmezí od 
300.000 Kč do 10.000.000 Kč v zá-
vislosti na typu porušeného paragra-
fu zákona o odpadech.

Občané Jihlavy, odevzdávejte své 
odpady na sběrných dvorech. Pře-
vzetí odpadu je BEZPLATNÉ. -tz-

Další osoby dopadeny…..

Kontejnerové stání romana Havelky (vpravo nahoře), Ulice Židovská, 
Smetková rampa, ulice Mostecká (dole). Foto: archiv MMJ

Pokud se řadíte ke konzumentům 
vajec a nechcete se jich za žádnou 
cenu vzdát, dívejte se na to, jaké vej-
ce nakupujete a jaký systém tímto 
nákupem podporujete. 

Většina nabízených vajec v super-
marketech a dalších obchodech po-
chází především z klecových nebo 
halových chovů. V České republice 
přibližně 84% komerčních velko-
chovů využívá klecovou technolo-
gii. 

Jak si při výběru vajec poradit? 
Každé vejce je značeno poměrně 
dlouhým kódem, o způsobu chovu 
informuje hned první číslo (viz ob-
rázek). Pokud nechcete podporovat 
klecové chovy, nekupujte vejce, kte-
rá mají jako první číslo v natištěném 
kódu číslici 3.

0 – vejce z ekologického chovu – 
objekty s výběhy (plní přísné pod-
mínky pro udělení certifikátu Bio 
ve všech aspektech chovu, podléhají 
pravidelným kontrolám)

1 – vejce z volného chovu -  objek-
ty s výběhy venku

2 – vejce z halového chovu – tisíce 
slepic namačkané ve velkých halách, 
obvykle bez oken

3 – slepice v klecích, kde pro kaž-
dou slepici je prostor nepatrně větší 
než formát papíru A4, klece jsou v 
dlouhých řadách v minimálně třech 
patrech, slepice jsou pod umělým 
intenzivním osvětlením až 17 hodin 

denně, protože světlo podporuje 
snášení vajec...

Řiďte se vždy kódy na jednotli-
vých vajíčkách!  Nenechte se okla-
mat reklamními slogany a obrázky 
na obalech vajec. A to ani v období 
Velikonoc. Výrobci se snaží mas-
kovat informace o klecovém chovu 
velkými barevnými texty typu: super 
čerstvá, kvalitní, chov na podestýl-
ce, milujeme vejce… Také obrázky 
šťastných slepiček na trávě vůbec 
neznamenají, že slepice, které vejce 
snesly, někdy viděly trávu. Otevřít 
krabičku je přeci tak snadné…

Nakupujte vajíčka s označením 0 
nebo 1 (ekologické a volné chovy). 
Vejce jsou kvalitnější. Ano, jsou draž-
ší, ale… Vejce nejsou potravinou ne-
zbytně nutnou k životu. A navíc jde 
o cenu života, ne o cenu za vajíčko. 

Nemusíte si každý týden kupovat 
plato vajec a podporovat tak týrání 
zvířat. Omezte nákup vajec a dopře-
jte si tak kvalitní vejce od „spokoje-
ných“ slepic. Pokud máte možnost, 
kupujte nejlépe vajíčka z kvalitních 
domácích chovů. Slepice zavřené v 
klecích a halách si samy nepomo-
hou. Naopak, vy máte možnost vol-
by, vy máte možnost jim pomoci! 

Průměrná tříčlenná rodina spo-
třebuje za rok cca 735 vajec. Slepice 
ve velkochovu snese za rok cca 245 
vajec. Změnou svých nákupních 
preferencí tak můžete velmi výrazně 
ovlivnit, co se bude prodávat a jak se 
díky spotřebnímu chování budeme 
chovat ke zvířatům. Trh je otázkou 
nabídky a poptávky.  

Pokud přestanou tisíce rodin kupovat 
vajíčka z klecových chovů, velkochovy 
přestanou mít pro taková vajíčka od-
byt a omezí počet slepic v klecích!

Více informací najdete na strán-
kách www.slepicevnouzi.cz.  -tz-

Není vejce jako vejce.  
Nepodporujte klecové chovy!

V České republice se každý rok 
spotřebuje zhruba 350 milionů jed-
norázových a většinou nerecyklova-
telných kelímků na nápoje, naprosto 
zbytečný odpad, který významně za-
tíží životní prostředí. 

Se znovupoužitelnými kelímky se 
toto číslo může snížit na minimum. 
Bez vás to ale nepůjde… 

Pokud nemáte vlastní hrnek na 
kávu nebo jste jej třeba zapomněli 
doma, máte jednoduchou alternati-

vu, kelímek si zapůjčit. 
Kávu si můžete vychutnat a sou-

časně se chovat přátelsky k Zemi a 
dalším jejím obyvatelům.

První český systém vratných kelím-
ků na kávu je budován od roku 2018. 
Jedná se o systém, který především 
omezuje produkci jednorázového 
odpadu, šetří životní prostředí i fi-
nance. 

Vypijte si kávu a pak vraťte kelímek 
v jednom ze zapojených míst. Kdy-

Kelímek se dá „otočit“ i v Jihlavě

Patříte už mezi ty, kteří mají samo-
lepku na opakovaně použitelné lah-
vi a podporují kampaň NEPETUJ? 
Nebo slyšíte o kampani poprvé? Pak 
se přidejte k nám a vyjádřete tím 
svůj názor, že Vám není lhostejné 
množství neustále produkovaných 
PET lahví.  V České republice se do 
kampaně NEPETUJ připojilo již 
224 měst a obcí včetně Jihlavy.  

Kampaň NEPETUJ vznikla v reak-
ci na letní ECO song „Léto bez plas-
tů“. Cílem kampaně je změnit myšle-
ní lidí ve vztahu k zodpovědnosti za 

odpad, který každý z nás produkuje. 
Ukažte společně s námi, že kupovat 
vodu v PET lahvích už není COOL 
a že se vše dá dělat i jinak.

V případě, že se chcete připojit 
mezi  nepetující populaci, přijďte na 
odbor životního prostředí s opako-
vatelně použitelnou lahví a vyzved-
něte si samolepku. Samolepky jsou 
dostupné v kanceláři č. 169 a 170. 
Více informací o kampani se dozví-
te na internetových stránkách www.
mojeodpadky.cz  v sekci nepetuj.

 -tz-

Taky už nepetujete? 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU Z CHATOVÝCH 
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města pro-
střednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
27. 4. 2019 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova – u kotelny Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu 
a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu není nebezpečný odpad a objemný 
odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

koliv, kdekoliv a v jakémkoliv množ-
ství. 

K vrácení nepotřebujete účtenku, 
kelímků můžete vrátit i více najed-
nou, klidně i špinavé a rozhodně je 
nemusíte vracet hned. 

Jednoduché, ekologické a udrži-

telné. Na kelímek je vratná záloha 
50 Kč. Seznam míst, které jsou do 
systému vratných kelímků zapojeny, 
najdete na stránkách www.otocke-
limek.cz, z jihlavských kaváren je to 
např. Kavárna muzeum, Kavárna Do 
patra, Art Coffee a další. -tz-


