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Historie Jihlavy jako komiks
Radnice vydala dějiny Jihlavy jako
příběh dvou ježků v komiksu.
Že historie může být i dobrá zábava, dokazuje nová publikace, kterou
vydala jihlavská radnice. Minulost
a přítomnost města je popsaná jako
příběh dvou ježků, Kamila a Marie,
formou komiksu. Do příběhu jsou
přirozeně zapracovány pověsti, i
skutečné události. S nadsázkou, humorem i lehkou fikcí nová publikace
vypráví třeba o tom, kde se na území
dnešní Jihlavy vůbec vzalo stříbro,
které se tak zásadně podepsalo na

rozmachu města, jak to bylo s jeho
objevem, pamatuje na jihlavské pohromy, nechybí osobnosti jako Gustav Mahler, hokejový tým Dukla,
nebo festival dokumentárního filmu.
Komiks je dílem jihlavské grafičky
a výtvarnice Evy Bystrianské a volně navazuje na její úspěšný film, „papírový dokument“ O Ježkově, který
vznikl před čtyřmi lety. Lehké, zábavné čtení pro mladé a mladé duchem,
s názvem O Ježkově – průlet historií
města Jihlavy, je k mání v turistickém
informačním centru za 50 korun. -tz-

Co patří do černé popelnice
Směsný komunální odpad (SKO)
představuje zbytek vyprodukovaného odpadu, který není možné už nikterak vytřídit. Vyhazujeme ho tedy
do běžných černých kontejnerů a
nádob.
Co nepatří do černých nádob, ale
ani kolem nich:
- nebezpečné odpady,
- využitelné odpady, jako jsou papír, plast, bílé a barevné sklo, nápojové kartony, kovy a biologicky rozložitelné odpady,

- zpětně odebíraná elektrozařízení,
- objemný odpad.
Sběrné nádoby na SKO se umísťují
na dočasná stanoviště pouze za účelem jejich vývozu, po kterém musí
být bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.
V posledních letech je patrné, že
občané Jihlavy jsou k životnímu prostředí odpovědnější a odpady třídí.
Tím, že třídíme, dáváme prostor všemu, co nás obklopuje, a proto to má
svou cenu.
-tz-

..Odpadový detektiv”: Třídí se více
“

Odbor životního prostředí pokračuje v „odpadovém detektivovi“. Vizuální kontroly nádob na odpad ukazují vzrůstající zájem veřejnosti třídit
odpady. Ovšem najdou se i nadále
lidé, kteří si s odpady hlavu nelámou,
s postojem „platím, tak vyhazuju cokoliv a kdekoliv“.
-tz-

VÝTVARNICE Eva Bystrianská vytvořila komiks o historii Jihlavy: O Ježkově – průlet historií města, a získat jej můžete na TIC magistrátu.
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