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Aktuality

Jihlava na módní (ba)vlně.
Textilní tašky místo igelitek
Jihlava dlouhodobě vytváří podmínky pro smysluplné a efektivní nakládání s odpady, nyní přišla
s příspěvkem, který vzniku odpadů přímo předchází.
Radnice začala prodávat bavlněné
nákupní tašky, které nejen pro občany Jihlavy mohou být více než náhradou igelitových tašek. Navíc pobaví
dvěma druhy vtipných potisků, s ježky ze znaku města a s jelenem.
Už samotná výroba plastů je velkou zátěží pro životní prostředí, samotná doba jejich rozkladu se počítá na stovky let. „Člověk je součástí
přírody, a proto samotné uvědomění si,
že některé věci po něm mohou zůstat i
celá staletí, by nás všechny mělo motivovat ke změně chování,“ říká vedoucí
oddělení služeb v životním prostředí
Martina Gregorová.
Každou minutu se na světě spotřebuje jeden milion igelitových tašek,
každý rok se v Evropě spotřebuje
na 90 miliard igelitových sáčků. Nejen oficiální místa, ale už i obchodní
řetězce se začínají přiklánět k postupům, které jsou šetrnější k přírodě.
Jihlava trend předcházení vzniku od-

JIHLAVA nabízí náhradu za igelitové tašky.
padů podporuje, a v rozsahu svých
možností uskutečňuje opatření, jako
např. právě prodej textilních tašek,
dotovaných kompostérů apod.
Textilní nákupní tašky lze zakoupit
za 40 korun v Turistickém informač-

Foto: archiv MMJ

ním centru v budově radnice na Masarykově náměstí. Investice se vrátí
po několika nákupech bez nové igelitky, životnost textilní tašky je mnohonásobně vyšší.
-tz-

Černou skládku odpadů lze nahlásit prostřednictvím aplikace Hlášení závad, která je přístupná z webových stránek města Jihlavy v sekci Odpady. Aplikace umožňuje skládku vyznačit přímo v mapě a přiložit fotografii. Skládku můžete nahlásit i městskému strážníkovi.

Dotované tašky na
třídění odpadu

PLASTY, SKLO, PAPÍR. Praktickou
trojici tašek na třídění odpadu v domácnostech nyní za sníženou cenu nabízí jihlavská radnice. Sada obsahuje
modrou tašku na papír, žlutou na plasty a zelenou na sklo, za 150 korun je
zakoupení v Turistickém informačním
centru v budově radnice.
Foto: archiv MMJ

Sleva na likvidaci pneumatik
Odkládání pneumatik u
kontejnerů, do příkopů, nebo
do lesa vyjde občany dráž,
než jejich odvoz k prodejcům,
do autoservisů, pneuservisů, nebo do některého ze tří
jihlavských sběrných dvorů.
Tam pneumatiky převezmou
zdarma, a většinou bývají na
dojezd dosažitelnější, než nejbližší les.
Zato likvidace černých skládek, tedy i úklid a odvoz nesprávně zlikvidovaných pneumatik, platí radnice z veřejných
peněz, tedy z peněz každého z
nás. Levnější je sjeté pneumatiky odvézt tam, kam patří.
Jako bonus následuje dobrý
pocit z ekonomicky i ekologic- NĚKTEŘÍ jsou nepoučitelní. Co bylo příčinou
ky šetrného chování, který je k této skládky – lenost, amorálnost, nebo blbost?
nezaplacení.
-tz- Možná všechno dohromady. Foto: archiv MMJ
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Oleje do kanálu
nelejte
V červenci Jihlava spustí zkušební třídění použitých olejů a tuků.
V kontejnerových stáních v oblasti města Na Slunci radnice rozmístí 120litrové nádoby s otvorem ve
víku, kterým bude možné vhazovat
nádoby s použitým olejem a jedlými
tuky. Ideální je, aby oleje byly v uzavřených plastových obalech, např. v
PET lahvích.
Do těchto kontejnerů patří použité
oleje a tuky z domácností, např. fritovací olej, nebo olej po smažení, či
ztužené jedlé tuky. Rozhodně sem
nepatří technické oleje, převodové,
tlumičové či motorové, různá maziva a kapaliny. V budoucnu může být
rozšířen svoz jedlých olejů a tuků
do dalších částí města.
Po zpracování oleje a tuky poslouží
například jako ekopaliva, nebo průmyslová maziva.
-tz-

Jihlavský hrnek,
který nepraskne
Vtipný suvenýr pro návštěvy i pro
obyvatele města připravilo jihlavské Turistické informační centrum
(TIC). Začalo prodávat hrnek, který
nepraskne.
Podle pověsti žil v Jihlavě hrnčíř,
kterému z neznámého důvodu praskaly hrnky. Až vzdělaný cizinec se
dovtípil, že příčinou je obsah stříbra
v hlíně. Po tomto zjištění začal v Jihlavě čilý stříbrokopecký ruch, který
městu přinesl rozvoj a bohatství.
TIC nyní nabízí smaltované plecháčky s nápisem Tenhle hrnek nepraskne, k hrnku dostane zákazník
i komiks s příběhem o praskání keramiky a objevu stříbra. Grafika je
z dílny Evy Bystrianské.
Hrníčky jsou k sehnání v Turistickém informačním centru, kde návštěvníci najdou i další propagační
materiály města.
-tz-

PLECHOVÝ hrnek se symbolikou Jihlavy koupíte v Turistickém informačním centru.
Foto: archiv MMJ
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