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Stavební úpravy Morávkova náměstí
v Mladé Vožici, které měly za úkol
zlepšení podmínek bezpečného provozu
v okolí ZŠ Mladá Vožice, byly již v roce
2019 zrealizovány. Povolení speciálního
stavebního úřadu bylo vydáno v roce
2018, kdy pak následovala výběrová
řízení, která měla za cíl volbu vhodného
zhotovitele. V roce 2020 bylo město
Mladá Vožice vybráno k podpoře
z prostředků státního rozpočtu ČR. Z 
programu Ministerstva pro místní rozvoj
se tak podařilo získat zpětně podporu ve
výši 207 216,-Kč,  neboť byl projekt
„Stavební úpravy Morávkova náměstí
v Mladé Vožici – parkoviště“ vybrán
k spolufinancování. Ing. M. Růžičková

Město Mladá Vožice obdrželo dne 20.
dubna 2021 e-mailovou zprávu od ředitele
COMPAG VOTICE s.r.o. Jiřího Kymly: 

Vážení, na základě telefonické dohody
Vás níže žádáme o schválení změny svo-
zového dne komunálního odpadu a biood-
padu ve městě a v osadách Mladá Vožice. 

Dosud byl svoz komunálního odpadu
prováděn v pondělí, nyní nově prosím o
umožnění svozu na úterý. Touto změnou dojde
k optimalizaci svozové trasy a odpad z celého
území města Mladá Vožice bude svezen za 
jeden den dvěma popelářskými vozy.

Společnost COMPAG VOTICE s.r.o. se
zavazuje k předání informativního letáku
do každé dotčené nemovitosti nejpozději
do 27. 4. 2021. 

Věříme, že budete s touto navrhovanou
změnou souhlasit a zároveň Vás žádáme
o možnost využít i Vašich sdělovacích
prostředků k informovanosti o změně
svozového dne.

Pokud budete s navrhovaným postupem
souhlasit, nový systém svozu zahájíme od
května, přičemž první svoz bioodpadu
proběhne v úterý 4. 5. 2021 a první svoz
komunálního odpadu v úterý 11. 5. 2021. 

Starosta města rozhodl, že takto výz-
namnou změnu v termínech svozu odpadu
musí projednat rada města, a ta na své 79.
schůzi konané dne 23.4.2021 přijala:

Usnesení č. 109/2021:  
a) Bere na vědomí žádost Jiřího Kymly,

COMPAG VOTICE s.r.o, IČ 47542080 –
změna svozového dne komunálního
odpadu z pondělí na úterý od úterý 4. 5.
2021

b) Konstatuje, že jde o velmi závažnou
změnu, a proto neschvaluje změnu provést
již od úterý 4.5.2021, ale od poloviny
měsíce června, poté, co o změně budou
občané informováni 2x prostřednictvím
Vožičanu a zejména dojde i k vytištění
nového kalendáře svozů jednotlivých ko-

modit odpadu v rámci realizace projektu
„Od dveří ke dveřím“   

Závěrem konstatujeme, že změna
termínů svozu je vyvolána požadavkem
svozové firmy, nikoliv záměrem města. 

Rovněž nám firma sdělila, že tedy
v květnu až do poloviny června 2021 dle
rozpisu ve stávajícím svozovém kalendáři
budou jejich osádky svážet odpad až do
večera – takže nechávejte popelnice vyn-
dané po celý den. 

A žádáme tímto, aby občané sledovali
Vožičany, vývěsky a www.mu-vozice.cz,
kde budou změny zveřejněny a
v červnovém Vožičanu vyjde nový svo-
zový kalendář. Ing. Blanka Malinová

Pozor!!! Od června 2021 bude změna termínů svozu odpadu

Projekt „Stavební úpravy Morávkova náměstí v Mladé Vožici – parkoviště“ byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt města Mladá Vožice byl realizován v roce 2019.

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz
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• Schválila účast města v elektronické
aukci pořádané Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových – prodej
pozemku parc. č. 1191 v k. ú. Mladá Vožice

• Schválila žádost Zemědělského 
družstva Pojbuky – uzavření průchodu
přes pozemky parc. č. 457 a 458 v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice od května do
listopadu 2021 z důvodu bezpečnosti
turistů 

• schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Miroslavem Voráčkem – realizace elek-
tronického zvonění u kapliček v místních
částech 

• schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Swietelsky stavební s. r. o. – Sluneční
ulice – technická vybavenost II. etapa –
objekt komunikace, 10.629.837,63 Kč
včetně DPH

• schválila smlouvu o dílo mezi městem
a Ing. Jiřím Lagnerem – projektová doku-
mentace – komunikace a parkoviště u by-
tových domů č. p. 379 a 380, 93.000 Kč 

• vzala na vědomí rozpočet zpracovaný
Ing. Věrou Slunečkovou – projektantkou
vodohospodářských staveb – obnova
vodovodu a kanalizace na průtahu
městem – 1. etapa, od Restaurace Na

Růžku – výjezd z města směrem na Tábor,
14.606.159,09 Kč bez DPH

• schválila přidělení 3 volných bytů
v Domě s pečovatelskou službou čp. 640

• jako jediný společník Vožické ma-
jetkové s. r. o. schválila hospodářský
výsledek ke zdanění pro rok 2020 –
298.606 Kč (daň z příjmů 56.620 Kč) a
Výroční zprávu za účetní období 1. 1.
2020 – 31. 12. 2020

• vzala na vědomí výsledky dílčího au-
ditu města za rok 2021 – bez závad.
Přezkum hospodaření provedl Krajský
úřad Jihočeského kraje 

Rada města Mladá Vožice na 77. zasedání (1. dubna),
78. zasedání (16. dubna), 79. zasedání (23. dubna)

mimo jiné projednala: 

Blahopřání
V květnu oslaví životní 

jubileum náš obvodní lékař 
M. Smažík. Přejeme mu hodně
zdraví a síly v jeho nelehké práci
pro nemocné. Ať mu slouží zdraví. 

Jeho vděční pacienti.

Město Mladá
Vožice informuje:

• začátkem dubna byly zahájeny práce
na realizaci nového parkoviště v pros-
torech ZŠ. Při vjezdu ke školní jídelně
vzniknou nová parkovací místa pro
potřeby zaměstnanců školy. Tímto
přibude volných parkovacích míst na
veřejných parkovištích v centru města 

• město aktuálně čeká na výsledky čtyř
dotačních řízení, na základě jejichž
výsledků bude následně rozhodováno o
další investiční činnosti. Podány jsou 
žádosti o dotační prostředky: z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje na 
realizaci elektronického zvonění pro
kapličky v místních částech – Krchova
Lomná, Bendovo Záhoří, Stará Vožice,
Noskov. Dalším připraveným projektem,
kde je podána žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí,
je záměr výměny kotlů v ZŠ z důvodu
plnění příslušných legislativních
požadavků. Na výsledky dotačního řízení
rovněž čekáme pro finální rozhodnutí o
přestavbě objektu na Husově náměstí na
12 pečovatelských bytů. O dotaci je
požádáno z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. V neposlední řadě rovněž
netrpělivě očekáváme výsledek řízení na
podporu instalace skate prvků ve
sportovním areálu v Souhradí 

• akcí, kterou město, jakožto investor
připravilo k realizaci, je výstavba objek-
tu komunikace ve Sluneční ulici v rámci
realizace infrastruktury pro výstavbu
rodinných domů. Záměrem zhotovitel-
ské firmy i investora je přesun firmy na
staveniště ve Sluneční ulici po
dokončení stavby parkoviště v ZŠ
(dodavatelská firma zvítězila v obou
výběrových řízeních) 

Z celého srdce děkuji všem
přátelům, známým, bývalým
spolužákům a zaměstnancům 
zdejší školy za podporu a účast při
úmrtí mého manžela Josefa
Buřiče.

Největší dík patří mému bratru
Luboši Zemanovi, jeho ženě
Zdeně a celé jejich rodině za 
nezištnou pomoc a morální posilu,
bez níž bych nebyla schopna tyto
bolestné chvíle zvládnout.

S vděčností Marta Buřičová s
dětmi

Jubilanti
únor – březen 2021

70 let
Petr Svatek

Mladá Vožice
Jaromíra Dintarová

Mladá Vožice
Marta Svatková

Mladá Vožice
Marie Rychlá
Mladá Vožice

75 let
Václav Chadima

Mladá Vožice
František Kolečkář

Blanice
Vlasta Kauerová

Mladá Vožice
Olga Ondřejová

Mladá Vožice
80 let

Jana Novotná
Mladá Vožice

Zdeňka Pavlíková
Mladá Vožice

86 let
Marie Matoušková

Mladá Vožice
88 let

Marie Houdková
Noskov
92 let 

Věra Pavlíková
Mladá Vožice

Anténní 
a satelitní technika 

Elektronické zabezpečování
objektů 

Ozvučování objektů a prostor 
Strukturovaná kabeláž 

Montáž – obchod – servis 

Josef Žák – 737 838 598
Email: zak.zvestov@seznam.cz
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Při pravidelné komunikaci vedení města a
vedení Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje byl představiteli SÚS cca v podzimních
měsících roku 2020 sdělen záměr opravy
silničního tělesa na průtahu městem. Jedná se
o zájmové území od čerpací benzínové stanice
na vjezdu do města od Tábora přes Husovo
náměstí, Žižkovo náměstí, pokračovat by
mělo ulicí V. Vaniše. Jde tedy o poměrně
značný rozsah prací. Ze strany SÚS půjde o
odfrézování stávajícího asfaltového koberce,
dílčí opravy podloží pod novým povrchem.
Průjezdová komunikace tedy bude opatřena
zcela novým asfaltovým povrchem, do
kterého nepochybně není žádoucí zasahovat
v důsledku možných poruch na infrastruktuře
uložené pod povrchem. Město Mladá Vožice
je vlastníkem vodovodu a kanalizace v celé
délce zamýšlené akce, vodohospodářská infra-
struktura je ve správě městské společnosti
Vožická majetková s. r. o. Ihned po sdělení
záměru tedy provozní pracovníci provozova-
telské společnosti provedli nezbytné prověření
aktuálního stavu vodo-hospodářské infrastruk-
tury v zájmovém území. Město Mladá Vožice
dále vyzvalo k inventuře aktuálního 
technického stavu vlastníka plynovodu – není
nutná obnova. Co se týká vodovodu a kana-
lizace, jde o řady a přípojky na velmi frekven-
tovaných komunikacích, kdy i provoz těžké
stavební techniky může stav infrastruktury

negativně ovlivnit. Dalším velmi zásadním
zvažujícím faktorem byly i materiály, které na
v historii na vodovod a kanalizaci byly použity.
Je tedy bytostním zájmem jak SÚS, tak i města,
aby nový povrch vydržel bez defektů co 
nejdéle. Na základě všech těchto faktorů byl
dohodnut následující postup. 

Celá akce bude probíhat po etapách. Velmi
intenzívně se připravuje realizace první etapy,
kdy zájmové území představuje vjezd do
města od Tábor po křižovatku u Restaurace Na
Růžku. Jde tedy o Tábors-kou ulici a Husovo
náměstí. Opravě komunikace bude předcházet
obnova vodovodu a kanalizace včetně
přípojek na hranice pozemků v plném rozsahu
území. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli
především snahou o prevenci možných
značných rizik poruch především na vodovo-
du, který v lokalitě ještě není z platu. Jak jsme
již psali výše, i pohyb stavebních strojů na
opravě silničního tělesa riziko možných
poruch na vodovodu zvyšuje. Jako ekono-
micky i technicky logické jsme shledali, že
pokud je nutno obnovovat vodovod, dojde i
obnově kanalizace včetně přípojek – synergie
především v zemních pracích. 

Na první etapu obnovy vodohospodářské 
infrastruktury již disponujeme projektovou
dokumentací. Zároveň má město podepsánou
smlouvu se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje o spolupráci při společném

postupu k výběru zhotovitele. Z hlediska
provádění díla i budoucích záruk jsme se 
dohodli na jednom zhotoviteli obnovy
vodohospodářské infrastruktury a silničního
tělesa. Aktuálně probíhá příprava výběrového
řízení za zhotovitele stavby. Teprve po výběru
zhotovitele budeme moci podat další informa-
ce, především sdělit termíny v realizaci této
náročné akce. 

Druhou etapou, která bude realizována
představuje území od Restaurace Na Růžku ke
křižovatce s Trčkovou ulicí (k zrcadlům). I v tomto
území bude snahou města obnovit vodovod a
kanalizaci. Druhá etapa určitě nedojde k realizace
dříve než v příštím roce. Třetí etapu tvoří již pouze
oprava povrchu ulice V. Vaniše. Zde se neuvažuje
s obnovou vodohospodářské infrastruktury
v plném rozsahu, pouze s možnými lokálními
opravami. 

Další informace přineseme tak, jak se 
jednotlivé kroky přípravy akce budou reali-
zovat, máme na mysli aktuálně 1. etapu.

Průtah městem – plánovaná oprava

Vodovodní přivaděč
Tábor – Mladá Vožice
V rámci projektové přípravy byli vlast-

níci pozemků, kudy by přivaděč měl
vést osloveni dopisem ke sdělení
stanoviska ohledně uzavření smluv o
smlouvách budoucích o zřízení věcných
břemen. Dovolujeme si touto cestou
požádat vlastníky, kteří dopis obdrželi a
dosud na něj nereagovali o sdělení jejich
stanovisek na kontaktní údaje uvedené
v dopise. 

Zamýšlená výstavba přivaděče vody
z Tábora do Mladé Vožice a případně
dále, představuje napojení severu okresu
Tábor na Jihočeskou vodárenskou sous-
tavu, a současně jde o naprosto systé-
mové řešení v zásobování pitnou vodou
pro území. Záměr nabývá na aktuálnosti
v souvislosti s opakujícími se suchými
léty, ale také s dalším možným rozvo-
jovým potenciálem sídel v regionu,
neboť pravidelné zásobování kvalitní
pitnou vodou je základní potřebou.

Dne 22.května 1879 koupen zdejší obcí
od záložny dům čp. 80 v Mladé Vožici za
trhovou cenu 13.000 zl. A tam umístěna
radnice a všechny úřady samosprávy. Od té
doby má opět město radnici. Obnos 13.000
zl. zahospodařen z pivního krejcaru, který
obci velký užitek přinášel.

V květnu roku 1880, kdy všechno stro-
moví v nejlepším květu stálo, udeřil takový
mráz, že všechny květy pomrzly, čímž
všecka naděje na množství ovoce zmařena.

Dne 8. května 1881 celé Rakousko
veselilo se se svým mocnářem, neboť jeho
syn Jeho Výsost korunní princ Rudolf bral
sobě za choť belgickou princeznu
Štěpánku. I zde slaven byl důstojně tento
den významný. Ochotnický spolek pořádal
v předvečer slavnostní divadelní
představení s proslovem, druhý den slouže-
na slavná mše svatá za štěstí novomanželů
a před školou na památku sázeny lípy.

V květnu 1892 počaly se říditi chodníky
kolem domů na náměstí. Práci vykonali
dlaždič i z Prahy : Josef Kindl a Ferdinand
Bartušek. Vrchní dozor nad prací vedl
městský radní p. Václav Rosol. Práce ta tr-
vala po tři měsíce. 

Dne 23.května 1899 započato s bouráním
krámů, které při zdi na levé straně kašny na
Žižkově náměstí přistaveny byly a svým
sešlým stavem náměstí hyzdily a hmotami
z nich vystavena stoka v soudce a provede-
na stoka přes louku Štibicovu do rybníku.

Dne 3. května 1900 před 12. hodinou letěl
přes město naše v ohromné výši balon.

Vypraven byl z Vídně a sice pány
Stauberem, Králem, Weihsem a
Perathonem, nadporučíky vojenského vz-
duchoplaveckého ústavu v arsenále ve 
Vídni, kteří přistáli šťastně při podniknuté
volné výpravě z Vídně za 4.hod. 30.minut
v Benešově u Prahy, kdež sestoupili.

Dne 8. května 1910 učiněn krok opět k
ušlechtilé a vzdělávací instituci v městě
našem – otevřením veřejné čítárny v
dolejší místnosti radnice, k tomu cíli
propůjčené. Otevření a zařízení čítárny
umožnil p. M.U.Dr. Václav Plaček,
lékař zde, který se do čítárny větší
množství časopisů , které mu docházejí
dáti uvolil.

STALO SE V KVĚTNU – KNIHA PAMĚTNÍ

V červnu 2018 nabyla účinnosti změna č.
1 Územního plánu Mladá Vožice z roku
2009. V poslední době přijalo město další
žádosti o změnu územního plánu, a proto
zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení
jeho další - druhé změny. Vyzýváme proto,
aby všichni občané, podnikatelé či firmy,
kteří mají potřebu něco na svých pozemcích
ve správním území města Mladá Vožice
(patří sem i místní časti) změnit oproti stá-
vajícímu schválenému stavu v územním
plánu, aby své žádosti podali ještě během
měsíce května 2021 (nejpozději do

31.5.2021) na podatelnu Městského úřadu
Mladá Vožice nebo zaslali poštou. Poté
musí schválit zastupitelstvo města na svém
červnovém zasedání usnesením žádosti o
změnu a pořizovatel odbor rozvoje MěÚ
v Táboře je začne projednávat.

Formulář žádosti a další informace
poskytne stavební úřad – Ing. Blanka 
Malinová, 381 201 913, 606 611 022.
Formulář je též ke stažení na
https://www.mu-vozice.cz/samospráva/
Územní plánMladá Vožice.

Ing. Blanka Malinová

Připravuje se změna č. 2
územního plánu Mladá Vožice
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V minulém

příspěvku jsem vám
slíbila, že si trošku
z a v z p o m í n á m e .
Hlavní důvod je ten,
že letošní rok slaví 
divadlo Voživot 10 let
své eistence a
působení v divadel-
ním světě. A věřte, že
nejsme první soubor,

který takto Vožici reprezentuje. První
zmínky o vůbec nějakém divadelním
souboru,se datují do roku 1865, kdy zde
byl založen Spolek divadelních ochotníků
(SDO). Spolek zahájil svou amatérskou
divadelní činnost Klicperovou hrou 
Divotvorný klobouk. Hrál na vypůjčeném
zámeckém jevišti, později v domech čp.
192 a 198. Založen byl z popudu L. Win-
ternitze, V. Jakubičky, F. Havla, L. Ma-
touška a dalších. Prvními režiséry byli L.
Winternitz, V. Šmíd, B. Mácek, později V.
Wanke, ale i malíř Ota Bubeníček. Výz-
namnou osobností spolku byl i hostinský
a starosta V. Rosol, který kromě funkce
režisera byl v letech 1894 – 1918
předsedou spolku. Odehrálo se  desítky

her… namátkou vyberu Paličovu dceru,
Strakonického dudáka, Noru, Radúze a
Mahulenu, Vojnarka ( v této hře hostoval
národní umělec  Jaroslav Vojta, to se psal
rok 1958). Od 1965 činnost stagnovala a
soubor se rozpadl. Po pár letech pauzy,
v roce 1976 byl v Mladé Vožici založen
Loutkový soubor Bubeníček, který
navázal na činnost Sokolského LD, naz-
vaný podle malíře Oty Bubeníčka, dlou-
holetého člena souboru, významného
českého loutkáře. Několikrát  se účastnili
krajské přehlídky. Zprávy říkají, že od
roku 1988 měl Bubeníček – loutkářský
soubor Sdruženého klubu pracujících
Mladá Vožice, 19 členů, a jeho vedoucím,
režisérem i výtvarníkem byl P. Kuthan.
Jsme moc rádi a je nám opravdu ctí na
takovou minulost navázat, že prkna, která
znamenají svět, opět ožila. Divadelní sou-
bor Voživot byl založen v Mladé Vožici 1.
září 2011 v restauraci U lva. Stalo se to
tak, že ač naplaveniny, zato  divadelní
profesionálové Kateřina Pokorná a Mari-
an Lichtenberg se jednoho dne ve

Vožičanu dočetli, že už se ve Vožici di-
vadlo hrálo, tak proč nejet tuto káru dál.
Voživoti mají za sebou hry Loutky na
scénu!, Stvoření světa, Moje sestra
Maryša, Ham – let, Jak se nezbláznit?,
Krysí dům, Uklízečka a nyní nově
připravovaná Hračka. I úspěchy byly.
Ceny za herecké výkony, nejlepší text a
režii, čestná uznání za roli, cena za hudeb-
ní složku přestavení, cena za herecký
výkon, cena za inscenaci, text a třešničkou
na dortu byl postup na celostátní
přehlídku ve Vysokém nad Jizerou s hrou
Krysí dům. Za sebou máme i pár divadel-
ních plesů a nesmím zapomenout ani na
náš oblíbený divadelní festival Vokule.
Budu to opakovat stále, bez vás, bez
diváků, bychom tu nebyli. Ukončím svůj
pohled do minulosti takovým apelem …
pokud je mezi vámi někdo, komu není 
divadlo lhostejné a chtěl by hrát a mít
krásného koníčka… neváhejte a ozvěte se.
Třeba na Facebooku nebo na mail 
vozivoti@seznam.cz

Květen je měsíc lásky. 
Vyběhněte do přírody, mějte fajn dny a

mějte se rádi.  
Vaši Voživoti

Drbník

Pijeme z něho, svítíme si jím, vyhlížíme
skrz něj na ulici, nosíme ho na krku 
nebo v uších, zlepšuje nám zrak,
zavařujeme do něho a navíc má široké
využití ve farmacii, laboratorní technice,
telekomunikačních technologiích, staveb-
nictví a průmyslu. Sklo je materiál do-
provázející lidstvo po tisíciletí. A skleněné
střepy znamenají možná štěstí, ale zcela
určitě skvělou surovinu pro recyklaci!

Kde se bere sklo?
Hlavní surovinou pro výrobu skla jsou

sklářské písky, které se rozemleté s dalšími
přísadami jako vápenec, soda a potaš taví
při vysokých teplotách a dále zpracovávají.
Sklářský písek i vápenec se získává těžbou
v nalezištích, což spolu s energetickými
náklady na zpracování skla představuje
nezanedbatelnou zátěž pro životní
prostředí. Obrovskou výhodou skla ovšem
je, že velké množství surovin potřebných
na jeho výrobu lze nahradit recyklovaným
odpadním sklem. Recyklací odpadního
skla se navíc ušetří i energie a sníží emise
CO2: pokud recyklované sklo tvoří 80%
celkového objemu sklářské vsádky, klesají
energetické nároky o více než 11% a emise
CO2 o více než 40%! Využití recyklo-
vaného skla je tím efektivnější, čím je tento
odpad čistší. A v tomto bodě hodně záleží i
na nás, těch, kteří skleněný odpad produku-
jeme a dále třídíme.

Reduce, reuse, recycle
Snižuj spotřebu, používej znovu a recyk-

luj. Přestože je sklo velmi dobře recyklo-
vatelné, i u něj je lepší upřednostnit dva
předchozí kroky. Pokud si mohu koupit

výrobek ve vratném skleněném obalu, je to
zcela určitě lepší varianta než jednorázový
obal. Vratné skleněné obaly dnes už přitom
nepředstavují pouze zálohované lahve od
piva. Řada drobných výrobců či farmářů
zpětně vybírá lahve či sklenice od svých
produktů a po vymytí je znovu používá.
Tuto informaci si obvykle můžeme přečíst
na příslušném vratném obalu. 

Určitě platí, že čím víckrát může již ho-
tový skleněný výrobek být použitý, tím
lépe. Pokud obal není vratný, přichází na
řadu naše vlastní kreativita. Široké využití
mají například klasické sklenice od
zavařenin: využijeme je na vlastní domácí
zavařování, jako obaly na domácí kos-
metiku či uskladňování potravin, použi-
jeme jako stylové skleničky na pití nebo
rustikální svícny na čajové svíčky. Pokud
nakupujeme v bezobalových prodejnách,
jsou staré zavařovačky ideální nádobou,
do níž si nechat navážit sypké trvanlivé
potraviny. 

Jak správně třídit
Jinak nevyužitelné či rozbité skleněné

předměty lze vyhodit do bílých (čiré sklo)
či zelených (barevné sklo) kontejnerů.
Zde je ale potřeba mít na mysli, že sklo,
které vyhazujeme, je budoucí výrobní
surovinou. Lidé například do kontejnerů
na sklo z nevědomosti vyhazují rozbité
keramické nádobí či zrcadla. Přítomnost
jiných materiálů ale výrazně zdražuje či
dokonce znemožňuje využití odpadního
skla v další výrobě. Při vyhazování skla je
také vhodné odstranit kovové uzávěry a
vytřídit je do kovů. Do kontejneru by se
neměly vyhazovat plné sklenice (např.
staré zavařeniny) – jejich obsah najde
mnohem lepší využití v našem domácím
kompostu. Tabulové sklo z rozbitých oken
navzdory své průhlednosti nepatří do
čirého skla, ale je třeba jej vyhodit do skla
barevného (zelený kontejner).

Eliška Kuťáková

Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ Kam s tím

Co? Sklo!   Vše, co potřebujeme vědět...

směsný odpad
vrátit při nákupu nových, 
odevzdat na sběrných místech
(www.ekolamp.cz) nebo sběrných dvorech
směsný odpad (obsahují kovovou vrstvu,
která znemožňuje recyklaci)
sběrný dvůr nebo směsný odpad
směsný odpad
možné odevzdat v autoservisech, které zajistí recyklaci

Klasické žárovky
Zářivky, úsporné žárovky
a LEDky

Zrcadla

Varné a laboratorní sklo
Keramika a porcelán
Autosklo


