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„Pohyb správným směrem“- to je mott o letošní-
ho ročníku této celoevropské akce. Evropský týden 
mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která 
má za cíl upozornit na problémy se stále narůstají-
cí automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout 
možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. 

Město Jihlava připravuje bohatý program pro 
všechny věkové skupiny. Těšit se můžete na tradiční 
akce, ale i na zcela nový Den bez aut. Své plechové 
miláčky necháme odpočívat a jistě všichni využije-
me MHD. V úterý 18. září totiž bude jezdit MHD v 
Jihlavě celý den zdarma. -lm-

Evropský týden mobility 2012

Jihlavský akademický malíř Josef 
Kos oslavil osmdesáté narozeni-
ny. U této příležitosti jej přijal na 
radnici primátor Jaroslav Vymazal, 
oslavenci předal květiny a dárkový 
balíček. Josef Kos je významným 
občanem města, v roce 2009 obdr-
žel Cenu města Jihlavy za celoživot-
ní přínos ve zviditelňování Jihlavy 
a Vysočiny prostřednictvím výtvar-
ného díla.

„Na radnici jsou díla významných 
jihlavských malířů Gustava Kruma či 
Josefa Bulanta, měl byste tedy zde být 
zastoupen i vy. Radě města navrhnu 
pořízení některé z vašich prací,“ uve-
dl primátor Jaroslav Vymazal při 
setkání s Josefem Kosem. „To by mi 
bylo velkou ctí. Pokusil bych se najít 
nějaký dosud nepoužitý motiv z měs-
ta,“ zamyslel se nahlas vzácný host. 

Dílo Josefa Kosa může veřejnost 
aktuálně vidět v jihlavském Muzeu 
Vysočiny. Výstava představuje ma-
lířovu tvorbu z období uplynulých 
pěti let. Jeho dílo je k vidění také ve 
sbírkách Oblastní galerie Vysoči-
ny v Jihlavě, GVU Havlíčkův Brod, 
Muzea Vysočiny v Jihlavě, Horácké 

Jihlavský akademický malíř Josef Kos 
oslavil osmdesáté narozeniny

AKA DEMICKÝ malíř Josef Kos oslavil osmdesáté narozeniny, při této příležitosti 
mu předal primátor města Jaroslav Vymazal květiny a dárkový balíček.
 Foto: archiv MMJ

galerie v Novém Městě na Moravě, 
Ministerstva kultury ČR v Praze aj.    

Josef Kos se narodil 26. července 
1932 v Košeticích u Pelhřimova. 
Po roce studia na pelhřimovském 
gymnáziu si podal přihlášku na vyš-
ší uměleckoprůmyslovou školu do 
Prahy, poté absolvoval také vysoko-
školská studia užité grafi ky a kniž-
ní ilustrace. Po několikaleté práci v 
Praze se Josef Kos vrátil na Vysoči-
nu, vyučoval v jihlavském pedago-
gickém institutu. Po jeho zrušení 
zvolil dráhu umělce na volné noze, 
a v Jihlavě už zůstal. 

Nejpodstatnější místo v tvorbě za-
ujala grafi ka a v posledních dvou až 
třech desetiletích malba. Jeho po-
hledy na Jihlavu i další města Vyso-
činy, olejové obrazy zátiší s důrazy 
na detail jsou plné poetiky, typické 
právě pro jeho dílo. Josef Kos začí-
nal jako grafi k, zabýval se litografi í, 
ale i užitou tvorbou (plakáty, od-
znaky, medaile, novoročenky, di-
plomy, pozvánky, propagační grafi -
ku pro tisk, mozaiky i vitráže (např. 
známá vitráž s motivem havířů v 
salonku hotelu Zlatá hvězda z roku 
1986). -rt-

Celkem 37 kilogramů baterií nanosili nejen pracovníci magis-
trátu do speciálního kontejneru ve tvaru válce, který je umístěn 
ve vchodu do budovy úřadu v Hluboké ulici. 

„Odevzdáme je v rámci zpětného odběru na sběrném dvoře, ná-
sledně se předají prostřednictvím kolektivního systému Ekobat k re-
cyklaci,“ popsala Renáta Havlínová z odboru životního prostře-
dí. 

Proč neházet baterie do běžného koše?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běž-

ným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase 
se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), kte-
ré mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těž-
ké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv 
na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bate-
riích lze dosáhnout významných energetických a materiálových 
úspor primárních surovin.

Kam s vybitými bateriemi?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplat-

ně odevzdávat na mnoha místech, která jsou naší organizací 
označena jako místa zpětného odběru. Použité články a baterie 
(např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knofl íkové bater-
ky z náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor z mobilních 
telefonů) můžete odevzdat v prodejnách, ve školách, na veřej-
ných místech (městské a obecní úřady, infocentra), ve sběrných 
dvorech apod.

Jak probíhá recyklace baterií?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemic-

kých typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou 
z nich složitými technologickými postupy získávány zejména 
kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a 
další. 

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento grafi cký symbol můžete najít přímo na ba-

teriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, 
která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento 
symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadko-

vého koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. 
Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální 
odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. -lm-

Baterie nepatří do koše, ale do sběru

RENÁTA HAVLÍNOVÁ z odboru životního prostředí s kolegou Davidem Markem odevzdali 
na 37 kilogramů odpadů baterií ze sbírky na magistrátu. Foto: archiv MMJ


