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Mateřská škola a Speciálně pedago-
gické centrum Jihlava, Demlova 28 
pořádá zápis dětí, který bude společ-
ný se dny otevřených dveří.

Termín zápisu:
20. 4. 2009      8.00 – 16.00
21. 4. 2009      8.00 -  14.00

Téma školy: 
„Společnou cestou“

V naší mateřské škole nabízíme: 
Předškolní vzdělávání dětí dušev-

ně, smyslově a tělesně zdravých.
Předškolní vzdělávání dětí s men-

tálním, zrakovým, tělesným, řečo-
vým, sluchovým postižením, dětí 
s více vadami a dětí s poruchami au-
tistického spektra.

Představujeme Vám programy ma-
teřské školy: 

Rehabilitace hrou na zobcovou a 
sopránovou fl étnu, práce s keramic-
kou hlínou, seznamování s cizím ja-
zykem, seznamování s počítači, dra-
matika, týdenní pobyty v přírodě, 
plavání pro předškolní děti, karneva-
lové dny, barevné dny, „rozloučení se 
školáky“, jednodenní poznávací výle-
ty, víkendové pobyty dětí, víkendové 
pobyty dětí a rodičů, netradiční vý-
tvarné techniky – za účasti dětí a ro-
dičů, promítání pohádek v kinosále, 
alternativní činnosti místo polední-
ho odpočinku – „Povídálkov“, školní 
pěvecký sbor, moderní přístupy ve 
vzdělávání dětí - „Pohádka“.

Nadstandardní vybavení mateřské 
školy:

Počítače ve třídách, keramická pec, 
relaxační boxy, vodní lůžko, vertikál-
ní lezecké stěny, speciální houpačky, 
kinosál, zahradní hrací kouty, za-
hradní pohádkový hrad, víceúčelové 
a dopravní hřiště, temná komora pro 
zrakovou stimulaci, pracovna s tram-
polínou, interaktivní tabule, vířivá 
vana s barevnými efekty, speciální 

Zápis dětí do mateřských škol
počítačové programy, barevné pro-
středí školy.

Speciální cvičení v mateřské škole:
Logopedická péče, trampolining, 

relaxační techniky ve snoezelenu 
– „Mořský ráj“,  zraková stimulace 
pomocí projekční techniky na inter-
aktivní tabuli, dramaterapie, muzi-
koterapie, arteterapie, psychoterapie, 
ergoterapie, hydroterapie - hrátky ve 
vířivé vaně, prvky rehabilitace, od-
borná péče speciálních pedagogů a 
psychologů SPC, speciální příprava 
na základní vzdělávání dětí  vedená 
psychologem – „Sovička“.

Ve speciálně pedagogickém centru 
nabízíme:

Komplexní diagnostiku klientů, 
depistáž a včasnou speciálně peda-
gogickou a psychologickou péči, 
speciální terapie dle potřeb, výcvik 
specifi ckých dovedností, nácvik po-
užívání kompenzačních pomůcek, 
sociálně právní poradenství, meto-
dickou a supervizní činnost, zajištění 
dokumentace, konzultace s učiteli, 
vedení rodiny.

Představujeme Vám speciální cvi-
čení:

Trampolining, individuální logope-
dická péče, bazální stimulace, Porta-
ge projekt, stimulace ve snoezelenu 
– „Mořský ráj“, alternativní a aug-
mentativní formy komunikace, struk-
turované učení, ovlivňování chování, 
prostorová orientace a samostatný 
pohyb zrakově postižených, výuka 
Braillova písma, zrakový stimulace 
pomocí projekční techniky, psycho-
motorika, práce s rodinou, seznáme-
ní se základy práce na interaktivní 
tabuli u dětí se zdravotním handica-
pem, arteterapie, muzikoterapie, dra-
materapie, hydroterapie, reedukace 
specifi ckých poruch učení, zajištění 
fyzioterapie.               Ředitelka školy

 PhDr. L. Váchová Nováková
 Tel. 567 323 512

 www.msdemlova.cz

Jako každý rok i letos bude město 
Jihlava provádět plošnou deratiza-
ci. Akce bude probíhat od 7. do 22. 
dubna 2009. 

„Magistrát města vyzývá jak organi-
zace tak veřejnost ke spolupráci. Jedině 
plošně provedená deratizace je oprav-
du účinná,“ řekl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Radek Tulis. 

Celoplošná deratizace se prová-
dí v kanalizačních sítích, školských 
zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, 
prodejnách, stravovacích provozech, 
obytných domech i na volných pro-
stranstvích. Objekty, ve kterých v 

Ve městě proběhne deratizace
současné době není zaznamenán 
výskyt hlodavců, je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošetřená 
teritoria. Ročně za celoplošný zásah 
jihlavská radnice zaplatí asi 300 tisíc 
korun. 

Práce bude v termínu provádět 
zlínská fi rma Deratex, organizačně 
akci zajišťuje odbor správy realit ma-
gistrátu - Kateřina Kadlecová (tel. č. 
567 167 306), kam je možno nahlá-
sit výskyt hlodavců. „Jihlava vyzývá 
všechny občany i organizace, aby se 
připojili k provedení deratizačních pra-
cí v objektech které provozují či vlastní, 

a to ve výše uvedeném termínu. K pro-
vedení prací si mohou zvolit jakoukoliv 
akreditovanou deratizační fi rmu nebo 
se obrátit na výše uvedenou fi rmu,“ ře-
kl Tulis.

Účinné provedení akce vyžaduje 
od občanů provedení preventivních 
opatření a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratelných 
nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo budo-
vy

Pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná dera-
tizace, kterou je povinna ve své pro-
vozovně podle potřeby zajistit každá 
fyzická osoba, vystavuje se postihu 
dle zákona č.258/2000 Sb. o ochra-
ně veřejného zdraví. Kontrolu do-
držování tohoto zákona vykonává 
Krajská hygienická stanice Jihlava ve 
spolupráci s magistrátem města.

                                                                -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují parkoviště v ulici Křížova, 
na základě výpovědi od vlastníka po-
zemku  končí s jeho provozem. SMJ 
odstraní parkovací automat a parko-
viště se dočasně uzavře.

Parkoviště bude nadále provozo-
vat fi rma PSJ ve vlastní režii v novém 
parkovacím režimu. Na parkovišti 
bylo pro motoristy k dispozici cel-
kem sto parkovacích míst.

“Postupně se ale celkově snižuje ka-
pacita parkovacích míst ve městě Jih-
lava. Od 1. října 2008 bylo  zrušeno 
dočasné parkoviště u bývalé tržnice na 
ulici Věžní a Benešova, kde bylo vyzna-
čeno 40 míst na parkování vozidel, dvě 
invalidní místa a jedno místo pro SMJ. 
Na druhou stranu je potřeba říci, že 
SMJ začaly  od 3. listopadu 2008 pro-
vozovat nové parkoviště na Masary-
kově náměstí v Jihlavě s kapacitou 18 
parkovacích míst,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Statistika provozování parkovacích 
míst SMJ v Jihlavě:

rok 2008 – 399 parkovacích míst
rok 2009 – 295 parkovacích míst 
                                                                 -lm-

Zrušení parkoviště
v ulici Křížová

Potřebujete nový kompost na za-
hrádku nebo do květináčů? Můžete 
ho mít zdarma. Je tu jediná podmín-
ka - mít u města uhrazený poplatek 
za svoz komunálního odpadu za rok 
2008 nebo 2009 (500 korun za oso-
bu a rok). 

Potom si můžete v areálu Služeb 
města Jihlavy (SMJ) od 6. dubna 
vyzvednout kompost zdarma, kaž-
dý obyvatel si může vyzvednout 
10 kilogramů. Rodina si tak může 
přijít třeba k 50 kilogramům kom-
postu zdarma. Akce potrvá do vy-
čerpání zásob, nejdéle pak do konce 
května. Sponzorskou akci připravila 
společnost SMJ na podnět primá-
tora Jaroslava Vymazala, cílem je 
propagovat certifi kovaný kompost 
z kompostárny v Jihlavě - Henčově 
a podpořit úhrady poplatků za svoz 
odpadu. „Chceme připomenout, jak je 
Jihlava schopna nakládat s odpady, a 
třeba i připomenout zapomětlivějším, 
aby uhradili zákonný poplatek za svoz 
odpadu. Jsme sami zvědaví, jak bude 
veřejnost reagovat. Myslím, že by lec-
komu mohla přijít na začátku zahrád-
kářské sezony trocha kompostu vhod,“ 

Za uhrazené odpady dostanete
kompost zdarma

řekl k akci primátor Jaroslav Vyma-
zal.

Co potřebujete k tomu, abyste si 
mohli kompost odvézt? Při přícho-
du do areálu SMJ na Havlíčkově uli-
ci je nutné prokázat úhradu poplat-
ku dokladem o zaplacení, nejlépe 
ústřižkem složenky nebo pokladním 
dokladem. Kdo zaplatil prostřednic-
tvím elektronického bankovnictví, 
může si na ekonomickém odboru 
magistrátu města požádat o potvr-
zení o zaplacení. Obsluha sběrného 
dvora SMJ v Havlíčkově ulici vám 
pak vydá patřičné množství kom-
postu, který je balený v pytlích po 
10 kilogramech. Podle vyhlášky jsou 
osoby starší 80 let osvobozeny od 
poplatku za svoz odpadu, ale i jim 
tento malý dar náleží, stačí se proká-
zat občanským průkazem. 

Provozní doba sběrného dvora Slu-
žeb města Jihlavy:

podělí – pátek: 6.00 – 19.00 hod., 
sobota: 7.30 – 12.00 hod.

Kompost zdarma je možné si vy-
zvednout od 6. dubna, akce potrvá 
do vyčerpání zásob, nejdéle do kon-
ce května.                                            -lm-


