
18. února 2016, Ostrava – Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Nespaluj odpadky, zabíjíš lidi

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky v kampani s názvem Nespaluj odpadky vyzývá občany, 
aby byly ohleduplní k životnímu prostředí. Na území města Ostravy se objevilo několik billboardů 
a jiných reklamních panelů, na kterých jsou zobrazeny kouřící komín a lebka se slovy „Nespaluj 
odpadky, otravuješ vzduch, zabíjíš lidi.“ 

Jedná se o kampaň, prostřednictvím které chce vedení městského obvodu upozornit veřejnost 
na skutečnost, že nejen doprava a průmysl mají vliv na kvalitu ovzduší v moravskoslezské 
metropoli, ale že se na zhoršování životního prostředí významným způsobem podílejí i lokální 
topeniště. Autorem myšlenky této vizuální kampaně je člen zastupitelstva Mariánských Hor 
a Hulvák Robert Jezerský (NEZÁVISLÍ). 

„S přáteli jsme při našich častých rozpravách zjistili, že nás trápí stejné věci. Naše životní okolí 
je jedno z nejhorších v Evropě. A to nejenom tím, že je zatíženo průmyslem a dopravou. Velkou 
měrou si to způsobujeme sami i naším vlastním přičiněním. Kouř ze sousedova komína dokáže 
zničit a zamořit vzduch někdy i dále než v jedné ulici. Jedy z lokálních topenišť pak dýchají celé 
rodiny, děti,“ řekl mariánskohorský zastupitel, podle kterého právě tato skutečnost přivedla vedení 
obvodu k myšlence něco udělat, jasně pojmenovat problém, upozornit na něj a zkusit zapůsobit 
na obyvatele města prostřednictvím netradiční kampaně.

„Billboardy a velkoplošné vitríny jako nosič sdělení u nákupních center a frekventovaných ulic 
mají potenciál oslovit širokou veřejnost. Kampaň jasně říká, co se nám nelíbí a navržený vizuál 
silně víří vzduch. Ať lidé zvednou hlavy ke komínům nejen ve své ulici a podívají se, co z nich 
proudí, aby se spalovači odpadků chytli za nos,“ doplnil Robert Jezerský. 

Do projektu se ochotně zapojily i reklamní agentury nabízející v Ostravě velkoplošnou reklamu, 
které v zájmu lepšího ovzduší městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyšly vstříc a nabídly
své volné plochy pro tento účel zdarma nebo za symbolický poplatek.

„Nemáme přehnané očekávání, ale každá pet lahev, která se nespálí, každý odpadkový pytel, 
který neskončí v kotli, ale v nádobách na komunální odpad k tomu určených, se počítá. Potěší nás
každý drobný úspěch a možná se i díky naší kampani bude v některých lokalitách dýchat lépe,“ 
uzavřel zastupitel Jezerský.
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