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Jihlavané loni tříděním elektrospo-
třebičů ulevili životnímu prostředí. 
Podle certifikátu environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL se 
například snížila produkce nebez-
pečného odpadu o 1605 tun. V Jih-
lavě je rozmístěno 26 kontejnerů na 
drobný elektroodpad a zpětný odběr 
vysloužilého elektrozařízení je mož-
ný i ve třech sběrných dvorech. 

„Výsledek studie jednoznačně doka-
zuje, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Jsem hrdá na Jihlavany, kteří poctivě 
třídí, má to smysl,“ uvedla primátorka 
města Karolína Koubová.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že Jihlavané v loňském roce 
vyřadili přes 121 tisíc kilogramů 

elektra, jehož recyklací bylo uspo-
řeno například bezmála 1775 MWh 
elektřiny, téměř 370 tun CO2 ekv., a 
produkce nebezpečných odpadů o 
více jak 1600 tun. 

Ušetřeno bylo také přes 7 a půl m3 
vody, které odpovídají přibližně 100 
tisícům sprchování, nebo necelých 
100 tisíc litrů ropy, které se rovna-
jí například sedmi cestám v autě do 
Chorvatska.

„Tato čísla jsou samozřejmě uspokoji-
vá, je však nutné si uvědomit, že nejlep-
ší odpad je ten, který nevznikne. Velké 
množství surovin, energie i vody se to-
tiž spotřebuje také při výrobě,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostře-
dí jihlavského magistrátu Katarína 
Ruschková. Podrobnější informa-
ce najdete na webových stránkách 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Vodu ze sta tisíc sprchování 
ušetřila Jihlava sběrem elektra

PROPISKY značky Parker s logem Jihlavy jsou k dostání na Turistickém infor-
mačním centru. Foto: archiv MMJ

Co takhle psát s Jihlavou?

Užitečný dárek s logem Jihlavy na psaní či kreslení. To jsou propisky znač-
ky Parker, které můžete zakoupit v Turistickém informačním centru od 250 
korun. Propisky jsou k dostání ve čtyřech barvách – červená, černá, slono-
vinová a metalická. Propisky za stejnou cenu, avšak v tyrkysové či metalické 
barvě, doplněné o nápis mahler.cz, lze zakoupit i v Domě Gustava Mahlera 
na Znojemské ulici. -tz-

Centrální komise Ministerstva do-
pravy (MD) ve čtvrtek schválila Plán 
udržitelné městské mobility Jihlavy 
(PUMMJ), který určuje směřová-
ní krajského města v oblasti dopra-
vy na příštích 11 let. Jeho schválení 
pro Jihlavu znamená další významný 
krok k realizaci důležitých doprav-
ních staveb.

„Jelikož plán prošel všemi potřebnými 
schvalovacími procesy, znamená to pro 
nás například podporu pro čerpání pe-
něz z evropských fondů na plánované 
akce z akčního plánu městské mobili-
ty,“ informoval náměstek primátorky 
Jihlavy pro oblast dopravy Petr Laš-
tovička. Plán bude město v průběhu 
dalších let dle potřeby aktualizovat.

Členové komise MD ve středu 
navštívili Jihlavu, aby se s plánem 
udržitelné městské mobility sezná-
mili přímo na místě. Při exkurzi po 
Jihlavě se komise za doprovodu ná-
městka primátorky Petra Laštovičky 
seznámila s nejdůležitějšími doprav-
ními stavbami. „Prohlédli si například 
vybudované BUS pruhy, inteligentní 
označníky, probíhající stavbu nové cyk-

Komise Ministerstva dopravy schválila 
Plán udržitelné městské mobility

lostezky R08 a také městské vlakové 
nádraží, kde by měl vzniknout jeden z 
hlavních dopravních projektů města - 
Centrální dopravní terminál,“ doplnil 

Petr Laštovička.
„Plán řešící dopravu v Jihlavě je dobře 

zpracovaný a jednotlivé projekty, které 
obsahuje, jsou smysluplné a mají velkou 

ČLENOVÉ komise Ministerstva dopravy navštívili Jihlavu, aby se s plánem udr-
žitelné městské mobility seznámili přímo na místě. Foto: archiv MMJ

šanci na úspěch. Nezbývá, než Jihlavě 
popřát, aby se jí dařilo projekty úspěš-
ně naplňovat a procházet hladce všemi 
schvalovacími procesy,“ uvedl v rámci 
návštěvy Jihlavy zástupce komise a 
ředitel odboru strategie MD Luděk 
Sosna.

Na Plánu udržitelné městské mo-
bility Jihlavy pracovali specialisté na 
územní plánování, dopravu a inves-
tice jihlavského magistrátu poslední 
rok a půl. „Vycházeli ze společné vize 
mobility, sestavené s odborníky i zá-
stupci veřejnosti na workshopu v lednu 
minulého roku, stejně jako obdobného 
setkání s veřejností k návrhové části v 
dubnu 2018,“ doplnil Petr Laštovič-
ka. Veřejnost měla naposledy mož-
nost se k návrhu plánu vyjádřit v 
polovině letošního února v jihlavské 
radnici.

Schválením PUMMJ se podařilo 
městu splnit jednu z priorit  v oblasti 
dopravy a městské mobility, která je 
součástí plnění Programového prohlá-
šení Rady města Jihlavy, jehož cílem 
je zajistit další rozvoj města a zvyšovat 
kvalitu života jeho občanů. -tz-

SKLAD PAMÁTKOU. Bývalé družstevní skladiště obilí v Jihlavě u městského vla-
kového nádraží bylo prohlášeno kulturní památkou. Stavba s unikátním lamelo-
vým krovem byla v Chlumově ulici postavena v roce 1927. Foto: Archiweb.cz

Sýpka je novou jihlavskou 
kulturní památkou

V rámci projektu MAP II proběh-
lo velmi zajímavé setkání na téma 
matematická gramotnost – Jak učit 
matematiku jinak, které vedl Mgr. 
Lukáš Javorek. 

Cílem setkání byly aktivity, při 
kterých učitel se žáky procvičuje zá-
kladní počty a reflexe kooperativní-
ho vyučování jako metod pomáha-
jících překonávat počáteční obtíže a 
na druhé straně podporující kvalitní 
dokončení zadané práce. 

Sám Lukáš Javorek má s aktivita-
mi bohaté zkušenosti, kromě toho, 
že je  učitelem na Základní škole E. 
Rošického, je také celkovým vítězem 
osmého ročníku finálové přehlídky 
digitálních výukových objektů DO-
MINO, kterou pořádá Národní insti-

tut pro další vzdělávání ve spoluprá-
ci s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Cílem přehlídky DOMINO je vy-
brat mezi všemi finálovými, často 
velmi kreativními a inspirativními 
výukovými aktivitami ty nejlepší a 
ocenit je. 

Učitel vytvořil téměř stovku vzdě-
lávacích videí, které mají žákům při-
blížit svět počtů. Jeho úsilí a přínos 
i pro žáky i další učitele ocenila také 
primátorka statutárního města Jihla-
vy Karolína Koubová. 

Výuková videa od Lukáše Javorka 
lze najít na webové stránce http://
www.opicimatika.cz/.

 Jana Petrůjová,
člen týmu projektu MAP II

Učíme „opičí matematiku“


