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Jihlaváci odevzdali 272 tun odpadu
Služby města Jihlavy (SMJ) ve 

spolupráci s magistrátem města po-
řádaly podzimní mobilní svoz ob-
jemných a nebezpečných odpadů. 
Součástí byl také sběr kovových od-
padů a na vybraných místech také 
sběr bioodpadů.

 „Mobilní svozy probíhaly 10 sobot 
a celkově bylo kontejnery obsazeno 
65 lokalit ve městě Jihlava včetně vy-
braných zahrádkářských a chatových 
oblastí,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Na každém stanovišti byly kontej-
nery na objemný a kovový odpad, 
které byly v případě zaplnění v prů-
běhu trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. 

Zhruba na polovině stanovišť bylo 
možné také odevzdat k likvidaci bi-
oodpady ze zahrad. 

„Podzimní svozy jsou vždy slabší 
než jarní,“ řekl Málek. Celkem bylo 
od občanů Jihlavy převzato 272 tun 
všech odpadů, což je v porovnání s 
jarním svozem 2010 pokles o 24 %. 
„Pokud celkové množství za stávající 
období porovnáme se stejným obdo-
bím, tedy podzimem 2008, pak se jed-
ná o růst o 9 %. A to i přes fakt, že byl 

v září 2010 zprovozněný nový sběrný 
dvůr na Rantířovské ulici, který si za 
krátké období našel velké množství 
uživatelů,“ doplnil Málek.

Množství jednotlivých odpadů 
kopíruje předchozí podzimní svo-
zy, výjimkou je množství odebra-
ných nebezpečných odpadů. V této 
oblasti dochází k trvalému poklesu 
množství, důvodem jsou zřejmě již 
takřka vyprázdněné domácí zásoby 
starých barev, ředidel a olejů. 

„Potěšilo nás množství odevzda-
ných bioodpadů, které je možné místo 
skládky likvidovat na kompostárně,“ 
pochválil tiskový mluvčí SMJ ty, 
kteří odevzdali bioodpad. 

V roce 2010 výrazně pokleslo 
množství odevzdaných kovových 
odpadů, to však souvisí s růstem 
výkupních cen ve sběrnách druhot-
ných surovin. Víkendové svozy ob-
jemných a nebezpečných odpadů 
opět potvrdily svou oblíbenost u 

občanů města Jihlavy. 
Mnoho občanů nemá možnost 

využít služeb bezplatného sběrné-
ho dvora v areálu SMJ na Havlíč-
kově ulici či Rantířovské ulici vedle 
SML. Víkendové svozy jsou tak pro 
ně jedinou možností, jak se zbavit 
nepotřebných věcí bez toho, aniž 
by poškozovali životní prostředí 
ve svém okolí zakládáním černých 
skládek nebo nedovoleným spalo-
váním odpadů. -lm-

Za které mužstvo NHL hraje V. I. Lenin? Kde leží achilovka? Kolik samo-
hlásek je ve slově krk? Na takové a podobné dotazy odpovídali obyvatelé 
Jihlavy a Berouna v pořadu televize Prima Nikdo není dokonalý. Poměřová-
ní „neznalostí“ obyvatel měst nakonec skončilo lépe pro Jihlavu poměrem 
správných odpovědí 17:15. 

Jak v závěru slíbil moderátor Jiří Krampol, televize Prima poslala „do Jih-
lavy panu starostovi“ certifi kát o úspěšném prokázání znalostí občanů obce 
Jihlava. Platnost stvrdili svými podpisy jak Jiří Krampol, tak modelka Diana 
Kobzanová a moderátorská dvojice Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří 
byli hosty večera.

Oslovení v obou městech dále odpovídali třeba na dotazy, kde sídlí český 
papež, nebo kdo je prezidentem Antarktidy, znalosti, resp. neznalosti obyva-
tel obou měst byly podobné. Jihlaváci se „utrhli“ až na charakteristice člověka 
označovaného jako Casanova, ve které Jihlava zabodovala 4:1. -lm-

Nikdo není dokonalý. 
Ale Jihlaváci jsou trochu lepší

Trocha vody ukápnutá do rozpá-
leného tuku při smažení koblih byla 
příčinou smutně proslulého požáru, 
který v počátku šestnáctého století 
zničil téměř celou Jihlavu. 

Příběh je pikantnější o to, že zká-
zu zapříčinily ženy, které měly už po 
ránu poněkud upito. Dost atraktivní 
téma na to, aby zaujalo autory seriá-
lu Záhady Toma Wizarda, který zá-
bavnou formou přibližuje zajímavé a 
tajemné události naší historie zejmé-
na mladším divákům.

Štáb České televize Brno strávil na-
táčením v Jihlavě celou sobotu. Vy-
pravěčem jihlavského příběhu se stal 
historik Zdeněk Jaroš, kterému po-
kládal otázky průvodce Honza Vra-
bec. Úvodní rozhovor se točil v ka-
várně, další záběry fi lmaři pořídili v 
ulicích města, zatímco část štábu už 

připravovala rekvizity a kostýmy pro 
další záběry v atraktivních kulisách 
jihlavské historické radnice. 

„K udržení pozornosti malých di-
váků zajímavé povídání a záběry na 
historická místa nestačí. Ke každému 
dílu dotáčíme scénky, které příběh do-
plňují,“ popsal dramaturg Ivo Cicvá-
rek. K tomuto účelu se jako naprosto 
ideální ukázaly být černá kuchyň a 
sklep radnice. Právě v černé kuchyni 
se točila scéna, kdy se ženy klobouč-
níků baví, popíjejí, připravují kobli-
hy a vznikne požár. 

Scénky v radnici i na Masarykově 
náměstí (kramářská píseň) pro br-
něnské fi lmaře sehráli jihlavští herci 
z divadla De Facto Mimo. Díl Záhad 
Toma Wizarda z Jihlavy by Česká te-
levize měla vysílat v únoru 2011.

 -lm-

Požár Jihlavy od koblih

NA MAGISTRÁTU si zahráli pro televizi herci z divadla De Facto Mimo.
 Foto: archiv MMJ

OSLAVY SV. MARTINA. Svatý Martin na bílém koni přijel už počtrnácté do Jih-
lavy. Akci si pravidelně nenechaly ujít tisíce lidí, zejména děti se těšily na čoko-
ládové mince, které Martin rozhazuje do davu. Letos od Brány Matky Boží vy-
šel tradiční průvod s vlajkonoši, bubeníky, kejklíři, žongléři a plivači ohně, hlavně 
ale s dětmi v dobových kostýmech a s rekvizitami, které připomínají dávné svato-
martinské tradice. V čele průvodu šli konšelé – radní města, průvod uzavírá právě 
svatý Martin na bílém koni. Akci předcházel na náměstí koncert skupiny Draga 
Banda, po průvodu ji uzavřel tradiční ohňostroj.  Foto: Lubomír Maštera

Tisíce diváků na náměstí


