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Už skoro čtvrtina obyvatel Jihla-
vy bude mít nižší poplatek za od-
pad. To proto, že jej třídí. Tito lidé 
využívají už přes dva roky běžící 
Program zodpovědného nakládání 
s odpady, tedy tzv. motivační pro-
gram. 

Do něj se přihlásí, čtyřikrát do 
roka donesou do sběrného dvora 
patřičné odpady, za což si vyslouží 
slevu na poplatku, aktuálně 70 ko-
run na osobu. „Např. pro čtyřčlen-
nou rodinu to už může být zajíma-
vá částka. Podle dosavadních údajů 
z tohoto roku třídění dál stoupá, to 
by pro příští rok městu umožnilo za-
pojeným obyvatelům slevu ještě zvý-
šit,“ odhaduje vývoj vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková.  

Jak docílit nižšího poplatku
Zájemce o zapojení se do progra-

mu se nejprve zaregistruje na ma-
gistrátu na ekonomickém odboru. 
Registrace proběhne buď na jeho 
Jihlavskou kartu, nebo dostane no-
vou „odpadovou“ kartu. 

Potom se čtyřikrát do roka dosta-
ví s odpadem do některého z jih-
lavských sběrných dvorů a svoji 
návštěvu nechá ve dvoře na kartu 

zaznamenat. Příští rok např. jeho 
rodině (resp. těm, kteří platí za od-
pad společnou složenkou), přijde 
k úhradě částka s patřičnou slevou 
(podrobnosti programu na jihlav-
ském odpadářském webu www.od-
padyjihlavy.cz)

Do sběrného dvora můžete do-
pravit kovy, baterie a stará elektro-
zařízení, objemný a nebezpečný 
odpad nebo biologicky rozložitel-
ný odpad, nově je možné do dvora 
zanést i přepálené kuchyňské oleje 
a tuky uzavřené v plastových láh-
vích. Větší množství bioodpadů lze 
v rámci programu odevzdat v kom-
postárně v Henčově.

Sleva bude v příštím roce přizná-
na také těm domácnostem, kterým 
byla v letošním snížena frekvence 
svozu popelnice na 1x za 14 dnů, 
a které mají objem nádoby odpo-
vídající počtu osob s trvalým po-
bytem v domě (nádoba nesmí být 
naddimenzována).

Pro bližší informace můžete kontak-
tovat pracovníky odboru životního 
prostředí osobně, mailem na adrese 
tridime.odpad@jihlava-city.cz, nebo 
navštívit městskou webovou strán-
ku určenou pro oblast odpadového 
hospodářství www.odpadyjihlavy.
cz.  -tz-

Motivační program snižuje 
poplatek za odpad

Jubilejní 20. ročník MFDF Ji.hla-
va přiblíží fenomén dokumentár-
ního filmu i svou vlastní historii 
obyvatelům města, turistům i fes-
tivalovým návštěvníkům přímo na 
jihlavském náměstí. 

Součástí výstavy, jejíž vernisáž 
se uskuteční již dva týdny před 
festivalem, bude i první z objektů 
festivalové architektury – loňská 
ohniště nahradí velké dřevěné kon-
strukce připomínající regály. 

„Autor festivalového plakátu Juraj 
Horváth položil svou letošní vizu-
ální koncepcí otázku: Co si neseme 
na zádech? A přestože jeho výpověď 
je v mnohém metaforou vývoje nejen 
české společnosti, festivaloví architek-
ti Josef Čančík a Vít Šimek nabízejí 
jednoduché řešení: Co sami nepotře-
bujeme, odložme na připravených re-
gálech a věnujme jiným. Třeba pak i 
sami objevíme něco pro sebe,“ přibli-
žuje letošní architektonickou tvář 
Marek Hovorka, ředitel MFDF 
Ji.hlava.

„Moc mě těší, že si práce našich ar-
chitektů všimla i autorka nejnovější 
české architektonické ročenky. S po-
jmem architektura máme obvykle 
spojené objekty, které přetrvají sta-
letí. 

To je ale velmi zúžené vnímání. 
Těší mě, že si i tato ‚křehká architek-
tura‘ získala zájem a respekt české 
architektonické obce. Jihlavský festi-
val je v tomto světový unikát a uka-
zuje, jak snadno lze oživit či promě-
nit nejrůznější místa i města.“  

MFDF 25. - 30. října

Festivalová výstava 
na Masarykově náměstí

Dvacetileté výročí je vhodnou příle-
žitostí k bilanci i přiblížení jihlavského 
fi lmového festivalu co nejširšímu spek-
tru zájemců. 

„Výstava bude přístupná na horním 
Masarykově náměstí téměř tři týdny 
doslova 24 hodin denně a jejím cílem je 
zaujmout jak náhodné kolemjdoucí, tak 
věrné festivalové diváky. Zaměříme se na 
fenomény jihlavského festivalu, mezi něž 
patří jeho výtvarná podoba, festivalová 
architektura, zájem o rozvíjení města i 
výrazné fi lmové počiny,“ přibližuje uni-
kátní projekt Marek Hovorka. „Pokud 
máte doma některé ze vzácných artefak-
tů spojených s festivalem, neváhejte se na 
nás obrátit, rádi je vystavíme.“

Horní část jihlavského náměstí se tak 
na tři týdny promění v otevřenou vý-
stavní expozici doplněnou o architek-
tonický objekt – regál a prostor určený 
vzdělávacím aktivitám s názvem Ma-
ják, kde si bude již dva týdny předem 
možné zajistit či vyzvednout festiva-
lovou akreditaci nebo zjistit potřebné 
informace týkající se blížícího se festi-
valového ročníku.

„MFDF Ji.hlava dlouhodobě patří 
mezi nejvýznamnější kulturní akce kraj-
ského města i celého kraje. Tímto výstav-
ním projektem chceme pozvat nové di-
váky i přiblížit, co činí jihlavský festival 
výjimečným. A tím je podle nás aktivní 

MFDF připomene svou dvacetiletou 
historii přímo na jihlavském náměstí

snaha o zlepšení prostředí – a je stejně 
podstatné, zda jde o prostředí města, fi l-
mařské prostředí nebo povědomí a zna-
losti o dokumentární tvorbě. Právě tento 
komplexní přístup, uplatňovaný důsled-
ně a dlouhodobě, je klíčem k zájmu a re-
spektu, jakému se k naší radosti festival 
těší,“ bilancuje Marek Hovorka.

Vzdělávací počítačové hry 
Se začátkem festivalu rozšíří insta-

laci na Masarykově náměstí i veřejně 
přístupná hráčská zóna – Game Zone, 
kterou letos MFDF Ji.hlava vybuduje 
díky spolupráci se společnostmi Dell 
a Intel. Game Zone nabídne deset 
kvalitně technologicky vybavených 
stanovišť pro interaktivní zapojení 
návštěvníků, kteří zde mohou napří-
klad zkoumat Mléčnou dráhu nebo 
podmořský svět, být uprostřed íránské 
revoluce v Teheránu, sněhové bouře v 
eskymácké vesnici či válečných situací 
prožívaných civilistou. Ve vzdělávacích 
hrách je možné zábavně pojmout bio-
logii, matematiku, historii anebo rozví-
jet ekonomické či prostorové myšlení.

„Poznání není něco, co pouze pasiv-
ně vstřebáváme. Jde o otevřený a tvůrčí 
dialog se světem, který nabízíme jak na 
plátnech kin, tak – letos podruhé – i na 
monitorech počítačů. Zde divákům uká-
žeme široké spektrum her vztahujících se 
k realitě nebo sloužících ke vzdělávání v 
různých oborech či oblastech,“ vysvětlila 
kurátorka Game Zone Andrea Slová-
ková.

Nový kinosál v divadle
K dvacátým narozeninám dostane 

MFDF Ji.hlava a jeho návštěvníci dal-
ší nový kinosál s kapacitou 300 míst. 
Velký sál Horáckého divadla bude 
sloužit jako reprízové kino pro české 
dokumentární fi lmy z hlavní soutěže 
Česká radost i představení fi lmů nomi-
novaných na evropskou fi lmovou cenu 
Lux Prize. Počet festivalových kinosá-
lů se tak v druhé polovině festivalu, ve 
dnech 28.–30. října, navýší z loňských 
sedmi na osm. Kvalitu projekcí navíc i 
zde podtrhne instalace moderní pře-

nosné projekční DCP techniky, nabí-
zející nejvyšší zvukovou a obrazovou 
kvalitu.

Studentské poroty 
připravené Centrem 

dokumentárního fi lmu
Další novinkou 20. ročníku MFDF 

Ji.hlava jsou dvě studentské poroty, 
jedna složená z vysokoškolských, a 
druhá z jihlavských středoškolských 
studentů. Středoškolská porota bude 
posuzovat soutěž českých dokumen-
tárních fi lmů Česká radost a ta vysoko-
školská soutěž dokumentárních debu-
tů nazvanou První světla. Obě poroty 
budou zcela autonomní a sekce Česká 
radost a První světla si i nadále zacho-
vají své stávající poroty.

„Studentské poroty vnímáme jako 
vhodný způsob, jak do fi lmového, do-
kumentárního světa zapojit také mla-
dé různorodé publikum. Mladí porotci 
dostanou důležitý a velmi obtížný úkol, 
který je ale orientován pozitivním smě-
rem. Nebudou hledat argumenty, jak 
bývá zvykem, proč je fi lm špatný nebo 
hloupý, ale jako porotci musí usilovat o 
to, aby v každém okamžiku zvažovali, 
proč by ten či onen fi lm mohl být tím 
nejlepším,“ říká Šimon Bauer, ředitel 
jihlavského Centra dokumentárního 
fi lmu, jenž je garantem studentských 
porot.

 
Legendy českého fi lmu 

Centrum dokumentárního fi lmu ve 
třech podzimních večerech představí 
tři legendy českého dokumentár-
ního fi lmu – Drahomíru Vihanovou, 
Helenu Třeštíkovou) a Karla Vachka. 
V komponovaných večerech před-
staví tři dokumentaristé osobité tvůrčí 
metody na příkladech vlastních děl. 
Těšit se tak můžete na exkurz do exis-
tenciálně laděné fi lmové tvorby Dra-
homíry Vihanové, oceněné v letošním 
roce Českým lvem za přínos českému 
fi lmu, časosběrnou metodu Heleny 
Třeštíkové a fi lmové  eseje Karla 
Vachka. -tz-

KOLOBĚŽKA  PRO VÍTĚZE. Dětský závod na koloběžkách se odehrál ve 
Smetanových sadech jako součást programu Dne bez aut. Ze závodu nikdo neode-
šel s prázdnou, každý účastník dostal lízátko a při vyhlášení i další dárky, hlavní 
výhru ale mohl dostat jenom jeden závodník. Novou koloběžku si odnesl Štěpánek 
Beran.  Foto: archiv MMJ


