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Stísněné prostory historické zástavby v centru Jihlavy neumožňují úřadu 
v uspokojivé docházkové vzdálenosti umisťovat velké kontejnery na tříděný 
odpad. Proto odbor životního prostředí magistrátu města vychází vstříc oby-
vatelům městské památkové rezervace a nabízí umístění menších nádob (240 
litrů) na plast a papír přímo do domů, dvorů, průchodů apod. 

„Záleží pouze na zájmu vlastníka, kterému se pokusíme vyjít vstříc,“ uvádí Jan 
Machančík z odboru životního prostředí s tím, že první majitelé nemovitostí 
v historickém jádru už nabídky využili a úřad jim nádoby dodal. „Podmínkou 
je v den svozu odpadu nádobu umístit na dostupné místo pro pracovníky svozové 
společnosti,“ dodal Jan Machančík. Umístění nádob je zdarma. Bližší informa-
ce na telefonu 567 167  728 nebo e-mailové adrese  
jan.machancik@jihlava-city.cz. -lm-

Nádoby na tříděný odpad v MPR

V letošním školním roce se základ-
ní škola Jungmannova 6 zapojila do 
mezinárodního programu Ekoškola. 
Jde o program, v němž se žáci učí o 
environmentálních tématech a záro-
veň se svým vlastním přičiněním za-
slouží o ekologičtější provoz školy. 

Po splnění sedmi úkolů bude moci 
škola zažádat o titul Ekoškoly. Prv-
ním úkolem je provést analýzu ško-
ly a zjistit, do jaké míry už je škola 
„ekologická“, co ještě může vylepšo-
vat či změnit. 

Na škole začíná pracovat Ekotým, 
složený nejen ze žáků školy. Vede 
ekologické aktivity, zadává úkoly ne-
jen svým spolužákům a také dbá na 
jejich plnění. V rámci ekologizace  
se škola zaměřuje nejprve na třídění 
odpadů, zlepšování prostředí školy a 
jejího okolí a také na oblast energií. 
V oblasti energií se momentálně žáci 
pokoušejí o získání dotace na opat-
ření k úspoře energií. 

Žáci a všichni zaměstnanci se snaží 
chovat ekologicky a pečovat o okolí 
školy. Na podzim žáci školy natírali 
zábradlí, pečovali o chodníky kolem 

školy.  Na konci roku 2012 se škola 
zapojila do sběrové akce Víčka pro 
Lucku, kdy se podařilo přispět s 36 
kg víček.

Žáci se také zapojili do celostátní-
ho recyklačního programu s názvem 
„Recyklohraní“. Tento program roz-
víjí vztah dětí k životnímu prostředí 
formou tématických her, praktic-
kých činností, kvízů a menších pro-
jektů, ale také přímou účastí dětí na 
sběru použitých baterií a vysloužilé-
ho elektrozařízení. Za plnění úkolů a 
sběr získávají žáci body, které si pak 
mohou ve speciálním internetovém 
katalogu vyměnit za různé odměny 
( výtvarné či sportovní potřeby, hry, 
školní pomůcky, vstupenky do diva-
del, kin a zoo).

Od září  letošního školního roku 
žáci nashromáždili a odevzdali k re-
cyklaci 150 kg   použitých elektro-
spotřebičů a více jak 200 kg baterií. 
Nyní sbírají staré mobilní telefony, 
které budou buď recyklovány, nebo  
budou po úpravě  dále  sloužit, na-
příklad handicapovaným občanům a 
dětem z dětských domovů.  -lm-

Na ZŠ Jungmannova 
se děti učí ekologicky myslet

DĚTI na ZŠ Jungmannova se učí, jak vypadá ekologie v praxi. Foto: archiv MMJ

Magistrát města připravuje pra-
videlnou plošnou deratizaci, tedy 
preventivní zásah proti zvyšování 
počtu hlodavců. Během dvou dub-
nových týdnů budou na pozem-
cích a v objektech města položeny 
stovky návnad k regulaci zejména 
potkanů. Radnice vyzývá ke spolu-
práci organizace i veřejnost - jedi-
ně v celém městě a ve stejném čase 
provedená deratizace může mít po-
žadovaný efekt.

„Pokud se deratizace provede jen v 
části města, populace hlodavců se z ne-
ošetřených míst velmi rychle rozšíří,“ 
vysvětluje nutnost koordinace Ka-
teřina Kadlecová z odboru správy 
realit jihlavského magistrátu, která 
má akci na starost. Právě na jejím te-
lefonním čísle nebo e-mailu je mož-
né se o akci blíže informovat nebo 
hlásit výskyt hlodavců – telefon: 567 
167 306, e-mail 
katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Magistrát na místě zajistí deratizaci. 

Deratizace bude probíhat od 9. do 
22. dubna 2012 v režii zlínské fi rmy 
Deratex. K provedení práce v sou-
kromých objektech a pozemcích je 
možné si zvolit jakoukoliv akredito-
vanou deratizační fi rmu, nebo se ob-
rátit na uvedenou fi rmu. Náklady na 
deratizaci si jednotlivci a fi rmy hradí 
sami, zásahy na pozemcích a objek-
tech města hradí město. Odbor sprá-
vy realit rozešle výzvu k účasti na 
zásahu na adresy asi čtyř set fi rem ve 
městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vy-
plácí, populace potkanů je dlouho-
době pod kontrolou. „V Jihlavě velmi 
dobře funguje spolupráce občanů, fi rem 
a města, přemnožení hlodavců jsme 
ještě nezaznamenali. Prostřednictvím 
médií se o našem postupu ví daleko za 
hranicemi regionu, o naše zkušenosti se 
už zajímalo několik měst,“ komentuje 
dosavadní zkušenosti Kateřina Ka-
dlecová. 

Celoplošná deratizace se prová-
dí v kanalizačních sítích, školských 
zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, 
prodejnách, stravovacích provozech, 
obytných domech i na volných pro-
stranstvích. Objekty, ve kterých v 
současné době není zaznamenán 
výskyt hlodavců, je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošetřená 
teritoria. 

Veřejnost může pomoci nahlá-
šením výskytu hlodavců, ale také 
udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o 
snadný a vydatný zdroj obživy. Zvý-
šení účinku deratizace vyžaduje od 
občanů provedení preventivních 
opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi,

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám.

Ročně za celoplošný zásah jihlav-
ská radnice zaplatí asi 250 tisíc ko-
run. -lm-

Potkany vyžene obyčejně hlad


