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Z oficiálního facebooku Jihlavy
ZEMINA do bioodpadu nepatří.
Jaro doprovázejí práce na zahradách i
zahrádkách, kde někdy přebývá zemina. Hlína však do kontejnerů na bioodpad nepatří.
Může dojít k přetížení kontejneru, který pak nelze při standardním
svozu vyvést a musí přijet speciální
nakladač. Ohroženi jsou také sami
pracovníci Služeb města Jihlavy při vysypávání tak těžkého nákladu
může kontejner prasknout a zavalit
je.
Pokud zeminu nevyužijete na vlastním pozemku, nezbývá nic jiného,
než je zavést na skládku za Henčovem. Do kontejneru patří jen biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu.
Foto: archiv MMJ

Cyklisté prezentovali Jihlavu
při 24hodinovém závodu

Reakce veřejnosti:

Adéla Jahodová: ještě bych dodala, že do tohoto kontejneru nepatří ani
plasty a jiný směsný odpad v igelitkách!!! po světě pobíhají opravdu žalostné
existence. když někdo nechce třídit a valí všechno do směsného, ok, jeho volba, ale aspoň neškodit a neházet věci tam, kam nepatří, by bylo fajn.
Monika Monja Málková: Chce se mi zvolat: tráva nepatří do kontejneru
na směsný odpad !!! Na Kosově opakovaně plný kontejner čerstvé posečené
trávy. Už vloni jsem na to upozorňovala a ejhle je to tu opět. Není to škoda ?
Dominika Kovaříková: To je jako když nám u práce lidé házejí do POPELNÍKU sáčky s psími exkrementy, rozbité skleněné lahve, plastové kelímky, papírové kapesníčky(kvůli tomu už jednou popelník chytl), žvýkačky,
slupky od banánů, ohryzek od jablek... Takže ti, co chodí na oběd k Uni Hobby poprosím či tam venčí své čtyřnohé přátele, je to opravdu nechutné!! A
člověk má opravdu „radost“ to čistit ;) Většinou je tam víc bordelu než nedopalků od cigaret, já chápu, že je PROBLÉM popojít pár metrů k tomu koši,
ale ušetříte nám spoustu práce a chráníte tím i naše zdraví, když to musíme
vyndávat a hrozí nebezpečí pořezání se. :)

Pozvánka na zajímavou
besedu o bezpečnosti webu
Rádi bychom vás pozvali na velmi
zajímavou besedu, kterou jsme pro
vás připravili v rámci Policejní akademie pro seniory.
Téma besedy: Zvýšení bezpečnosti seniorů při komunikaci na internetu a sociálních sítích.
Obsah besedy: Ukážeme, jak se
dají falešné zprávy rozpoznat a hlavně, jak se proti nim bránit.
Lektoři: Šéfredaktor Jihlavských
listů Petr Klukan a předseda Syn-

OSMIČLENNÝ tým města se ve své kategorii umístil na prvním místě. MMJ –
nevzdáme to – tak se pojmenovali.
Foto:archiv MMJ
Osmičlenný tým města se ve své týmu, který vytvořil naprosto dokonakategorii umístil na prvním místě.
lé zázemí, jsme to zvládli na jedničku.
MMJ – nevzdáme to. Tak se jme- Jihlavská 24 MTB, živoucí a neuvěřinoval osmičlenný tým, který v ná- telná atmosféra tvořená realizačním
ročném závodě Jihlavská 24 MTB týmem dobrovolníků mě nadchla. Za
prezentoval městský úřad. Tým, tento zážitek bych chtěl velmi poděkojehož byl členem například radní vat pořadatelům, a pokud mi to fyzicměsta pro oblast školství, kultury a ká kondice dovolí, určitě se zúčastním
tělovýchovy Daniel Škarka, skon- i příští rok,“ vyjádřil radní města Dačil v kategorii osmičlenných týmů niel Škarka.
8TOP na prvním místě. V celkovém
Intenzivní jednodenní závod se lehodnocení se MMJ – nevzdáme to tos v Jihlavě pořádal již po deváté.
umístili na 12. příčce.
Zahájení doprovodila rekordní salva
„Nejhorší bylo ve čtyři hodiny ráno vy- 64 slavnostních výstřelů z funkčních
lézt ze zatepleného spacáku, obléci se do originálů a replik historických palmokrého, studeného oblečení a vyrazit,“ ných zbraní, o kterou se na Masaryvyjádřil Martin Beneš, pracovník od- kově náměstí v dopoledních hodiboru informatiky jihlavského magis- nách postarali členové Spolku přátel
trátu a člen městského týmu.
dělostřelby. Šťastnou cestu závodní„Závod byl velmi náročný, zejména kům u startovní čáry popřál také nádruhý den ráno kvůli spánkovému de- městek primátorky Petr Laštovička.
ficitu, ale díky skvělému osmihlavému
-tz-

dikátu novinářů Kraje Vysočina Jaroslav Paclík (lektoři se těší na vaše
připravené dotazy).
Kdy a kde se beseda koná: 12.
června 2019 od 16:00 v kongresovém sále Kraje Vysočina.
Připravené překvapení: Malé občerstvení
Těším se na další spolupráci.
Antonín Křoustek
Nebojte se policie

