
4. 4.  10.00 
DEN PTACTVA V ZOO
Den věnovaný všem opeřeným oby-

vatelům planety. Nositelé ptačího pří-
jmení mají slevu na vstupném 50%, a 
protože ptákem roku je Potápka čer-
nokrká, tak všichni Potápkovi mají 
tento den vstup zdarma.

Zoo Jihlava 

5. 4.  10.00 
VELIKONOCE V ZOO
Jarní tvoření v zoo, letové ukázky 

sov a dravců a české velikonoční zvy-
ky v podání folklorního souboru Pra-
mínek. 

Zoo Jihlava

8. 4.  9.00 – 15.00 
SVĚTOVÝ DEN ZDRA VÍ  
Preventivní akce proběhne v modré 

chodbě jihlavské nemocnice, spojují-
cí interní s diagnostickým pavilonem, 
ve středu 8. dubna 2015 mezi 9 – 15 
hodinou.Prevence kouření – měření 
zanesení plic CO2 Prevence rakovinu 
prsu - Mamograf – bianko žádanky 
(v limitech zdravotních pojišťoven)
Samo vyšetření prsu (maketa)Měření 
cholesterolu + informační materiály k 
očkování – spolupráce se SZÚHygie-
na rukou – spolupráce se SZÚOnko 
maják – maketa střeva + informace o 
vyšetření Nutriční terapeutky – mě-
ření tuku, svalů, vody v těleDiabeto-

logická poradna – sestřička poskytuje 
informaceVyšetření kůže – ambulan-
ce Kožního oddělení Nemocniční lé-
kárna – možnost koupit doporučené 
očkovací vakcíny či zdravotnické po-
třebyVZP – měření tlaku, informace 
k programu Klub pevného zdraví, in-
formace pro pojištěnce na jaká vyšet-
ření mají zdarma nárok – propagace 
pravidelných zdravotních prohlídek. 

Nemocnice Jihlava.

17. 4.  8.00 
APRÍLOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

 (Redakčně kráceno)
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Třídění odpadů v Jihlavě se v loň-
ském roce zvýšilo o sedm procent. 
„V situaci, kde se celková produkce 
opadů zvyšuje, je to velmi dobrá zprá-
va o zodpovědném chování obyvatel 
města vůči životnímu prostředí,“ ko-
mentoval aktuální údaje primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek. 
V číslech to znamená, že v roce 2013 
každý Jihlavák vyhodil 266 kilogra-
mů odpadů, z toho vytřídil 71 kilo-
gramů. Loni byla průměrná produk-
ce odpadu na jednoho obyvatele 292 
kilogramu, ale každý vytřídil prů-
měrně 105 kilo odpadů, které pu-
tovaly buď k novému využití jako 
materiál (100 kg), nebo k energetic-
kému využití.
„Velmi pozitivní je také to, že se sníži-
lo množství směsného komunálního 
odpadu, který je bez využití uložen do 
skládky. Před třemi lety to bylo 198 
kilogramů na obyvatele, o rok později 
194 kilogramy a v roce 2014 to bylo 
186 kilogramů,“ vyčetla z vyhodno-
cení plánu odpadového hospodářství 
vedoucí odboru životního prostře-
dí Katarína Ruschková. Souhrnnou 
zprávu o situaci v oblasti odpadů do-
stanou k projednání zastupitelé na 
dubnové zasedání.
Radnice přikládá poměrně výrazný 
pokrok v třídění opadů několika vě-
cem. Loni např. spustila motivační 
program, do kterého se zapojilo už 
bezmála sedm tisíc obyvatel města. 
Za méně častý vývoz popelnic nebo 

za pravidelné odevzdávání odpa-
dů do sběrných dvorů dostávají lidé 
slevy na poplatku za svoz. „Aktuálně 
město odpouští obyvatelům zapoje-
ným do Programu z poplatku za svoz 
65 korun. Je možné, že se tato sleva do 
budoucna zvýší, konečné rozhodnutí je 
ovšem v rukou zastupitelů,“ řekl Ka-
tarína Ruschková s připomínkou, že 
poplatky vznikají s dvouletým zpož-
děním, tedy že na základě výsledků z 
roku 2014 se v roce 2015 stanovuje 
a schvaluje poplatek na rok následu-
jící.  
Dalším krokem vedoucím ke zvýše-
né míře třídění je loni zahájený svoz 
bioodpadu ve dvou obcí, svoz se 
rozšiřuje postupně i do samotného 
města, prvním úsekem je část města 
Na Slunci. 
Dalším pozitivním krokem bylo do-
plnění nádob na tříděný odpad do 
bytových domů v historickém jádru 
města, kde je problém s umisťová-
ním kontejnerů v ulicích. „Máme 
mnohokrát potvrzeno, že lidé jsou 
ochotni třídit, pokud k tomu mají pod-
mínky,“ ví vedoucí odboru životního 
prostředí. Nikdo z Jihlavy to nemá 
k hnízdu na separování odpadu dál, 
než 150 metrů, přesto radnice i loň-
ském roce místa rozšiřovala a do-
plňovala. K lepším číslům přispělo 
otevření sběrného dvora na Brtnic-
ké ulici, pořádání svozů objemného 
odpadu ze sídlišť a řada osvětových 
aktivit. -tz-

Jihlaváci zlepšili třídění 
vysoko nad 30 procent

Hlaste potkany, 
proběhne deratizace

Od 7. do 22. dubna proběhne v 
Jihlavě deratizace, tedy pokládka 
návnad ke snížení počtu hlodavců na 
pozemcích a v objektech města.

„Pokud víte o výskytu potkanů a dal-
ších hlodavců na území města nebo i ve 
svých objektech, ozvěte se,“ zve ke spo-
lupráci Kateřina Kadlecová z odboru 
správy realit. Kontaktovat ji můžete 
na telefonu 567 167 306, mailem na 
Katerina.Kadlecova@Jihlava-city.cz 
nebo osobně na pracovišti v ulici 
Čajkovského 5.  -tz-


