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Luční kvítí do ulic Jihlavy

MHD od září podle
původního režimu

„Divoké“ záhony květin se během roku proměňují

Přes prázdniny jezdila jihlavská
městská hromadná doprava v upraveném režimu.
Od 1. září se provoz jihlavské
městské hromadné dopravy vrací
v pracovní dny do původního předprázdninového režimu. Na trolejbusových linkách A, B, BI budou od
ranního výjezdu do asi 18 hodin intervaly mezi spoji 12 minut. Na lince C bude navíc v době do 8 hodin
a od 13 hodin do 18 hodin interval
zkrácený na 9 minut.
Současně dochází k drobným
změnám u autobusových linek 12 přidání pátečního posilového spoje
z Helenína, a 31 - posun času odjezdu u odpoledního spoje ve směru
k Bosch Diesel.
Na trolejbusové lince E bude posunutý odjezd ranního víkendového
spoje na 6:17 z konečné Motorpal
hala.
-tz-

Začalo to před třemi roky, jedním
opatrným pokusem.
Letos už je v Jihlavě jedenáct míst,
kde magistrát provedl tzv. přímý výsev letniček. Od jara do podzimu
mohou lidé sledovat úžasné proměny „paloučků“ plných barev, vůní a
života.
Během roku postupně rostou a
kvetou chrpy, cínie, sluncovky a večernice, krásnoočka a třapatky, lnice
či krásenky a další druhy. Záhonky
opravdu žijí. „Na květiny velmi rychle nalétnou různé druhy hmyzu - včely, motýli, čmeláci, pestřenky a mnoho
dalších, které zde nachází bohatou pastvu, na brouky postupně začnou přilétávat drobné druhy ptáků,“ popisuje
Martina Brandová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
Reakce na přirozenější, ale v městském prostoru neobvyklý typ záhonů nebyly od počátku jen kladné.
„Víme o dřívějších kriticích, kteří si ale
dnes chodí záhony pravidelně prohlížet
a sledují, co nového vykvetlo,“ komentovala postupnou změnu postojů veřejnosti vedoucí odboru životního
prostředí Katarína Ruschková.
Přímý výsev letniček na zelené
plochy ve městech zatím není úplně běžný, ještě před několika málo
lety šlo spíše o pokusy v botanických
zahradách. Úspěšná novinka nemá

KVĚTINY v ulicích města přitahují brouky, a ti zase drobné ptactvo. V ulicích
bude slyšet jeho zpěv.
Foto: archiv MMJ
vytlačit záhony s předpěstovanými
květinami, ale doplnit výzdobu města. „Záhony s přímým výsevem jsou,
na rozdíl od záhonů s předpěstovanými květinami, jednodušší, i levnější na
zakládání i následnou péči. Do květin
lidé nehází odpadky, tak jako třeba
do keřů, takže i údržba a úklid jsou
snazší,“ uvedla první zkušenosti Katarína Ruschková.
Odbor životního prostředí upozor-

ňuje na to, že letničky nemá smysl trhat a nosit domů. „Jsou velmi křehké,
zvadnou dříve, než je donesete domů.
A ve váze nevydrží,“ dodává Martina
Brandová.
Záhony přímo vysetých letniček a
trvalek jsou například na hradebním
parkánu, u parkoviště v Mrštíkově
ulici, na některých kruhových objezdech, v areálu ústředního hřbitova,
nebo v části města Pístov.
-tz-

Zdarma nová jihlavská
samolepka „Nevhazujte reklamu“
V TURISTICKÉM informačním
centru v radnici a v Bráně Matky
Boží jsou k vyzvednutí originální
jihlavské samolepky „Nevhazujte reklamu“, k nalepení na poštovní
schránku. Samolepka je zdarma. Na
soukromé nápisy mnozí distributoři
letáků nereagují, proto je lepší použít
tuto barevnou samolepku.
Repro:archiv MMJ

Kam uložíme kovy a hliník
Plechovky a konzervy nepatří do
směsného odpadu. Mohou posloužit jako zdroj suroviny.
V domácnostech se kovy a hliník
nejčastěji vyskytují v podobě plechovek a konzerv od potravin, nápojových plechovek apod. Výrobky
z hliníku a kovu bývají označeny těmito symboly:

Čas od času v domácnosti vznikne i kovový odpad větších rozměrů,
jako např. části nábytku, různé železné konstrukce, radiátory, sušáky na
prádlo apod.
Kovy ani hliník by neměly končit
v černých nádobách na směsný komunální odpad, potažmo ani vedle nich, protože jsou surovinou pro
další výrobu, a v přírodě se bez užitku rozkládají stovky let.
Jednoduše je můžete odevzdat na
sběrných dvorech v ulicích Havlíčkova, Brtnická a Rantířovská, nebo
prostřednictvím níže uvedených výkupen a sběren odpadů, které jsou
zapojeny do systému nakládání s odpady města Jihlavy:
FCC Česká republika, s. r. o., U
Hlavního nádraží 4286/2

Otevírací doba: Po – Pá 09.00 –
18.00, So 08.00 – 12.00
PRAGOMETAL MORAVIA, s. r.
o., Mostecká 2715/47
Otevírací doba: Po - Pá 07.00
-15.30

Řekněte radnici
názor na dopravu
Nejméně šest příležitostí přímo
v ulicích budou mít obyvatelé Jihlavy k tomu, aby se vyjádřili k otázkám cestování městem. Svoje
postoje budou moci sdělit označeným „sběračům“ na akcích:
 זneděle 10. 9. - Jihlavský půlmaraton (Masarykovo náměstí),
 זsobota 16. 9. - Zažít město jinak – sousedská slavnost (Komenského ulice),
 זneděle 17. 9. - Den otevřených
dveří Dopravního podniku města
Jihlavy,
 זpondělí 18. 9. - Kulatý stůl
k dopravě (DIOD),
 זúterý 19. 9. Jihlavský den zdraví (Masarykovo náměstí),
 זpátek 22. 9. Den bez aut (Masarykovo náměstí).
Kdykoliv během září mohou svoje názory a náměty poznamenat na
webu na adrese www.jihlava.cz/nejede. Svoje postřehy budou moci
zanést do tzv. Názorové mapy dopravy. Aplikace bude přístupná od
30.8 do 30.9.
Průzkum názorů je součástí projektu Jihlava [ne]jede, který připravuje Plán udržitelné městské
mobility Jihlavy. Plány mobility
(v angličtině nazývané Sustainable
Urban Mobility Plans - SUMP),
jsou příležitostí pro nastavení
dlouhodobější vize fungování dopravy ve městech.

KOVO – ŠROT, s. r. o. Jihlava,
Pávov 111
Otevírací doba: Po - Pá 06.00
-14.30
Kovy lze odevzdat i rámci mobilního svozu, pokud je vyhlášen.
Plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče
a jiná vysloužilá zařízení, složená z
více materiálů, odevzdávejte ve sběrných dvorech.
-tz-

Během projektu budou pořádány
workshopy a konzultace s odborníky, stejně jako akce zaměřené na
širokou veřejnost, jako jsou panelové diskuze, výstavy ve veřejném
prostoru či prezentační akce. Více
se projektu budeme věnovat v příštích vydáních NJR.
-tz-

