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(Dokončení ze str. 1)
Diskuze probíhala též nad problé-

my a náměty na zlepšení ve městě. 
Žáci u tematicky zaměřených stolů 
vybrali 2 největší problémy, které 
poté prezentovali všem v sále. 

Témata stolů: 
1. Životní prostředí, 
2. Zdravý životní styl, 
3. Sportovní činnosti a zařízení, 
4. Volný čas, 
5. Kulturní vyžití, 
6. Doprava, 
7. Já ve škole, 
8. Jak se cítím v Jihlavě.

Jednotlivé prezentace byly prolo-
ženy fi lmem „O Jihlavě“ a kvízy – 
ZOO a Jihlava. Kvízy byly průběžně 
vyhodnocovány a nejúspěšnější žáci 
oceněni. Odměnu v podobě plyšo-
vého ježka si odnesli i všichni pre-
zentující.

V závěru setkání žáci měli možnost 
oznámkovat město Jihlavu pomocí 
Pocitové mapy a společného hlaso-
vání o problémech města.

Z Pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce mladých se cítí nebezpečně 
v centru města, nejvíce zanedbané 
je Městské vlakové nádraží a Masa-
rykovo náměstí, naopak nejlépe se 
cítí v areálu letního kina, zoologické 

zahradě a celé lokalitě Heulos, volný 
čas nejraději tráví v DIODu, na zim-
ním stadionu, lokalitě Český mlýn a 
na bazénu E. Rošického.

Problémy popsané na setkání bu-
dou ověřeny  anketou, která bude 
probíhat na jihlavských školách. 
Výsledky budou předloženy vede-
ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života mládeže 
2016 – 2017, kde budou u jednotli-

vých problémů uvedena konkrétní 
opatření a aktivity.

FORUM ZDRA VÉHO MĚSTA, 
obdobná diskuse s vedením města 
o problémech a jejich řešení určena 
pro širokou veřejnost, se bude ko-
nat 13. dubna  v 16 hod. v Diodu. 
Jihlavská mládež už nám svůj názor 
řekla, přijďte o Vy říci co si myslíte! 

Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21

U mladých zvítězil festival, vadí jim...

Problémy města Jihlavy očima mladých:
1. Nedopalky od cigaret 
(18 hlasů)
2. Cítím se jako menšina (pro-
blém s pozitivní diskriminací) 
(16 hlasů)
3. Nedokončené cyklostezky + 
přidat další (15 hlasů)
4. Chybí koncertní sál (11 hla-
sů)
5. – 8. MHD – málo linek, pře-
plněné spoje, nedůsledná kon-
trola v MHD (8 hlasů)
5. – 8. Obědy – jejich zlepšení 
(chuť, fronta) (8 hlasů)
5. – 8. Dobíjení MHD karet 
přes internet (8 hlasů)
5. – 8. Podpora menších umě-
leckých uskupení (8 hlasů)

9. – 10. Více peněz do škol-
ních jídelen – zdravější a kva-
litnější (7 hlasů)
9. – 10. Delší veřejné bruslení  
(7 hlasů)
11. Více otevřených sportov-
ních lokací (5 hlasů)
12. - 13. Zákaz přístupu na 
školní hřiště ve volném čase 
(3 hlasy)
12. - 13. Problematické chování 
strážníků a revizorů (3 hlasy)
14. – 15. Velké množství aut – 
znečišťování ovzduší (2 hlasy)
14. – 15. Větší kontrola silnic, 
křižovatek a přechodů (2 hlasy)
16. Více veřejných WC (a čis-
tých)

FORUM zdravého města mladých ukázalo na hlavní problémy jihlavské mláde-
že.  Foto: archiv MMJ

Jihlavská veřejnost se zodpo-
vědně zapojila do třídění další 
složky odpadu.

Od začátku března se v Jihlavě 
celoplošně třídí a sváží bioodpad. 
Obyvatelé bytových domů mají 
možnost donášet třeba zbytky ze-
leniny a ovoce do všech 260 sou-
časných stanovišť s kontejnery na 
tříděný odpad, kde jsou nově umís-
těny hnědé nádoby. 

Majitelé rodinných domů si mo-
hou nechat zdarma přistavit 240 
litrovou nádobu na bioodpad. Bě-
hem necelého měsíce si o tzv. kom-
postejner požádalo už více než 900 
domácností a zájem trvá. „Další ná-
růst zájmu o kompostejnery čekáme 
v období, kdy se začnou sekat tráv-
níky. Ne každý využije kompost na 
vlastní zahradě,“ říká vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Pro další zpracování bioodpadu 
je zásadní jeho čistota, protože se 
zpracovává na kompost. Bioodpad 
nelze odkládat do kontejnerů v ige-
litových sáčcích, snižuje to kvalitu 

a hodnotu kom-
postu. Po vysy-
pání bioodpadu 
do hnědého kon-
tejneru je možné 
igelitovou tašku 
nebo sáček hodit 
do kontejneru na 
plasty.

První zkušenos-
ti, kdy do hně-
dých kontejnerů 
na bioodpad ně-
kdo buď z nezna-
losti nebo ze ško-
dolibosti vysypal 
např. plasty, na-
štěstí nejsou pra-
vidlem. „Z 260 

kontejnerů na bioodpad jsme nakonec 
do skládky směsného odpadu vyvezli 
obsah jen asi čtyř desítek nádob, které 
byly znečištěny plasty, sklem a dalšími 
odpady. Napoprvé to považuji za vel-
mi dobrý výsledek a oceňuji odpověd-
nost obyvatel města. Obsah nádob od 
rodinných domů je téměř bezvadný,“ 
hodnotí první zkušenosti vedoucí 
divize odpadů společnosti Služby 
města Jihlavy Josef Eder s tím, že do 
poloviny března společnost z Jihla-
vy svezla 31 tun bioodpadu. 

Přidělení nádoby na bioodpad 
se provádí na základě žádosti, její 
formulář je ke stažení na www.
odpadyjihlavy.cz. Žádost může-
te vyřídit osobně na Magistrátu 
města Jihlavy, na odboru život-
ního prostředí, nebo doručením 
originálu. Případné dotazy můžete 
řešit telefonicky na čísle 567 167 
111, nebo e-mailem na adrese 
tridime.odpad@jihlava-city.cz. 

Třídění bioodpadu má také eko-
nomické dopady. Uložení bioodpa-
du do kompostárny je o polovinu 
levnější, než uložení netříděného 

Počet nádob na bioodpad vzrostl

Co do bioodpadu 
patří a nepatří? 

Bioodpad se nevyhazuje v igeli-
tových pytlích a sáčcích.

Do nádoby na bioodpad patří
• z domácnosti: 
-zbytky jídel rostlinného původu
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- kávový odpad včetně pap. fi ltrů 
- použité papírové ubrousky
- čajové sáčky
- zbytky obilnin
• ze zahrady:
- tráva a plevele
- listí, seno, sláma
- košťály a celé rostliny
- drcené větve 
- skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří 
všechny ostatní odpady:
- maso, kosti, pomazánky
- vařené těstoviny, omáčky
- plasty, sklo, hliník a další kovy
- barvy, ředidla a další nebezpečný 
odpad
- elektro a baterie
- stavební odpad, kamení
- textil, jednorázové pleny
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel
- fritovací olej
- uhynulá zvířata
- podestýlka pro domácí mazlíčky 
(kočkolity, apod.)
- exkrementy od domácích mazlíčků
 -tz-

odpadu do skládky. Jihlavský po-
platek za svoz odpadu reflektu-
je skutečné náklady na odpadové 
hospodářství, pokud bude město 
platit za ukládání odpadů méně, 
projeví se nižší náklady i na výši 
poplatku.

NÁDOBY na bioodpad jsou zřetelně označeny pokyny, co 
lze a nelze vhazovat.  Foto: archiv MMj

Dukla naučí bruslit
Hokejový klub Dukla Jihlava při-

pravil Kurz bruslení pro dospělé. 
Začne v úterý 5. dubna a zájemci 
mohou absolvovat celkem deset lek-
cí pod vedením zkušených trenérů 
a trenérek. Lekce budou probíhat 
vždy v úterý od 20.15 hodin. Více 
informací na www klubu. -tz-

Padnou také stromy
u Staré plovárny

Na svahu mezi Starou plovárnou a 
sídlištěm Nad Plovárnou byla zahá-
jena 29. března těžba dřeva, je nutné 
vykácet stromy napadené kůrovcem. 
Akce bude podle okolností trvat dva 
až tři týdny. Těžba probíhala i v sou-
sedství dětského hřiště poblíž hráze, 
na které byl zakázaný vstup. Správ-
ce městské zeleně vyzývá občany, 
aby v době těžby dodržovaly poky-
ny v místě těžby a nevstupovali na 
pozemky, na kterých těžba probíhá. 
Obyvatelé sídliště Nad Plovárnou 
dostali informace o připravované 
těžbě do domů. 

 „Porost určený k těžbě je v mýtním 
věku, část smrků v porostu je napade-
na kůrovcem. Z důvodu zamezení šíře-
ní kůrovce bylo rozhodnuto o celkovém 
vytěžení porostu,“ vysvětlila Martina 
Gregorová, vedoucí oddělení slu-
žeb v životním prostředí jihlavského 
magistrátu s tím, že těžba proběhne 
v souladu s legislativou a v souladu s 
hospodářským plánem.  -tz-

PŘÍČINOU kácení u Staré plovárny je 
také napadení dřevin kůrovcem.
 Foto: archiv MMj


