


Zahrádkáři, neváhejte! 

Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat, ze země vykouknou 

první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také 

příjemné. Jak si však údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla přes 

hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby, které občanům i firmám v regionu své působnosti nabízí 

OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej kompostu.  

Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně udržovaný trávník. 

Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost 

pohodlí, sdílejí názor, že kompostér někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický dojem.  Také 

odvážet po každém sekání trávu do sběrného dvora může působit starosti.  

Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje placenou službu, 

která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním 

vývozu jejich obsahu. Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloženému 

rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou objemech – 

120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich kromě posekané trávy může odkládat i další biologicky 

rozložitelné odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na podzim 

shrabané listí. Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené 

potraviny obsahující tuky. Ty by totiž znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného 

odpadu. 

OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové produkty: kompost a zeminový 

substrát. A právě možnost zakoupení těchto výrobků je druhou z nabízených služeb. Kompost 

poslouží zejména těm, kteří potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, hotový zeminový 

substrát při vyrovnávání terénu, případně zakládání nové užitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky 

jsou připraveny k prodeji přímo v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně 

nižší než cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším množství je oba výrobky možno 

zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám, tomu OZO nabízí 

přepravu na místo určení.  

Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci! 

 

Mgr. Vladimíra Karasová 

tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o. 
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