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 Výlov rybníka Borovinka se má stát 
společenskou událostí.

 V sobotu 3. října v 8 hodin ráno 
začne výlov, na místě si budete moci 
dát smaženého kapra a pstruha, nebo 
si koupit živé ryby, nebudou chybět 
teplé i chlazené, alko i nealko nápoje, 
k tomu živá hudba a další doprovod-
ný program. Předpokládaný konec 
akce je mezi 12. a 13. hodinou podle 
průběhu výlovu a zájmu veřejnosti. 

 Výlov provede Moravský rybářský 
svaz - podle odhadu rybářů nelze v 
rybníku určeném ke sportovnímu 
rybolovu čekat velké množství ryb, 
možná se ale najdou „zapomenuté“ 
kousky. Rovněž ryby, které budou na 
místě ke konzumaci nebo k zakoupe-
ní živé, nebudou přímo z rybníka, na 
místo je dopraví prodejce. 

 „Přímo k rybníku Borovinka je zákaz 
vjezdu motorových vozidel, doporučuje-
me na místo přijít pěšky, nechat vozidlo 
na parkovištích např. při ulici Roma-
na Havelky (výlet na výlov rybníka lze 
spojit se sobotními nákupy a naopak),“ 
řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.  

 Výlov bude předcházet odbahnění 
rybníka a opravám hráze, které pro-
běhnou v zimních měsících, koncem 
února 2010 už rybáři chtějí rybník 
opět napouštět, aby byl připraven pro 
další sezónu. 

 Jihlava během zimy upraví celkem 

Výlov Borovinky 
společenskou událostí

 Ve velké gotické síni jihlavské his-
torické radnice vystoupil koncertní 
sbor mladých z Heidenheimu Junger 
Kammerchor Ostwürtt emberg. 

 Koncert v Jihlavě měl dvě části, 
které vedli Wilfried Lang a Th omas 
Baur. Zazněla díla od autorů Hein-
richa Schütze, Felixe Mendelssoh-
na-Bartholdyho nebo Heinricha 
Kaminského,“ upřesnil tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis.

 Sbor byl založen v roce 2005 a jeho 
sídlo je při Zemském úřadě v part-
nerském městě Heidenheim. Sbor 
se skládá z mladých lidí ve věku 15 - 
27 let, kteří se věnují zpěvu a schází 
se dvakrát ročně ke zkouškám, po 
kterých následují koncerty v regionu 
nebo v zahraničí.

 Sbor se věnuje a-capella programům 
se světskou i duchovní tematikou, 
ve svém repertoáru má hudbu všech 
epoch. Za svou činnost byl nedávno 
vyznamenán cenou Trude-Eipperle-
Rieger. Od svého založení měl sbor 
již 16 koncertů, jedním z vrcholů 
koncertní činnosti bylo vystoupení 
ve Frauenkirche v Drážďanech v roce 
2008. 

 „Návštěva sboru z partnerského 
města Heidenheim je jednou z dalších 
aktivit v rozvoji vztahů mezi městy 
Jihlava a Heidenheim,“ řekl Tulis.  
Členové sboru byli přijati primátorem 
města Jihlavy Jaroslavem Vymazalem 
a náměstkem primátora Josefem Ko-
detem a poté si prohlédli historické 
prostory radnice.                                 -lm-

Heidenheimští koncertovali v Jihlavě

KONCERTNÍ sbor mladých z Heidenheimu  Junger Kammerchor Ostwürtt em-
berg se představil jihlavské veřejnosti.                                               Foto: archiv NJR

 Třídicí linka pro zpracování dru-
hotných surovin v Hruškových Dvo-
rech se začala stavět. 

 Koncem srpna obdržela společ-
nost ASMJ s.r.o., jejímž spoluvlast-
níkem je společnost Služby města 
Jihlavy (SMJ), stavební povolení na 
výstavbu třídicí linky v průmyslové 
zóně Jihlava - Hruškové Dvory. 

 „Okamžitě po tomto datu se rozběh-
ly stavební práce tak, aby bylo možné 
třídicí linku zprovoznit na počátku ro-
ku 2010. Celkové náklady na výstavbu 
a vybavení technologiemi dosáhnou cca 
38 milionů Kč bez DPH. Bude zde za-
městnáno zhruba 28 pracovníků,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 Nová třídicí linka bude určena ke 
zpracování druhotných surovin. Ka-
pacita zařízení umožní zpracování 
nejméně 10 000 tun papíru a plastů 
ročně. Linka je společným projek-
tem fi rmy .A.S.A. a SMJ. Obě spo-
lečnosti se pro tento účel spojily do 

Výstavba nové třídicí linky
nově založeného podniku ASMJ, na 
jehož základním kapitálu 10 miliónů 
korun mají SMJ podíl 49 % a .A.S.A. 
51 %.

 „Koncepce třídicí linky bude řešit ak-
tuální potřeby zpracování druhotných 
surovin v regionu,“ řekl Málek. Pod-
le jeho slov umožní lepší fi nanční 
zhodnocení druhotných surovin, ale 
především povede k vytvoření nut-
ných kapacitních rezerv pro očeká-
vaný narůst množství odpadů suro-
vin v dalších letech.

 „Díky celému společnému projektu 
získáme vlastní koncové zařízení na 
zpracování tříděného odpadu a nebu-
deme muset vozit plasty do jiných měst 
na třídicí linky (např. Třebíč). Dále 
nebude závislost na externích zpraco-
vatelích a věříme, že se situace na trhu 
druhotných surovin zlepší a najdeme 
garantovaný odbyt separovaného od-
padu i u zpracovatelů v zahraničí,“ do-
plnil informaci Martin Málek.     -lm-

V PROSTORU Hruškových Dvorů vznikne do konce roku 2010 třídicí linka 
druhotných odpadů.                                                                             Foto: archiv SMJ 

 Žáci 8. a 9. tříd základních škol v Jihlavě mohou soutěžit výtvarnými prace-
mi na téma „Totalita, zlo a násilí očima náctiletých“.

 Magistrát města  v souvislosti s 20. výročím pádu totality v České republice 
vyhlásil tuto soutěž pod záštitou náměstkyně Jihlavy Ireny Wagnerové a od-
boru školství, kultury a tělovýchovy magistrátu (OŠKT) a Projektu Zdravé 
město a MA21.

 „Výtvarné práce na téma „Totalita, zlo a násilí“ zpracované libovolnou techni-
kou ve formátu A3 budou vyhodnoceny začátkem listopadu 2009  za účasti vede-
ní města,“ řekl vedoucí OŠKT Tomáš Koukal.

 O výsledcích soutěže, způsobu a času vyhodnocení budou soutěžící s před-
stihem informováni. Žáci vyhodnocených  prací  obdrží MP3 přehrávače, 
USB fl ash disky a optické myši.                                                                                -lm-

Probíhá výtvarná soutěž 
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

tři rybníky - Borovinku, Maškův ryb-
ník a rybník Za prádelnou. Město na 
jejich revitalizaci získalo dotaci minis-
terstva životního prostředí s projek-
tem „Zvyšování retenční schopnosti 
krajiny“. 

 Řídící výbor Operačního Programu 
Životní Prostředí žádosti s celkový-
mi náklady 11.775.218 Kč vyhověl, 
a Jihlava tak získá dotaci 10.260.463 
Kč, město doplatí ze svého rozpočtu 
1.514.755 Kč. Rybníky se budou od-
bahňovat, zpevní se hráze, zřídí čepy 
„požeráky“, bezpečnostní přelivy a 
výpustná zařízení.                              -lm-

 Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují Vodní ráj v Jihlavě, uzavřely 
jeho krytou část. 

 „Důvodem uzavření je pravidelná odstávka, během které bude provedeno vy-
puštění a vyčištění bazénových van. Také se budou čistit akumulační jímky, pro-
běhne údržba čerpadel, regenerace pískových fi ltrů, nátěry, malby a opravy, které 
nelze zajistit za běžného provozu,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 Hlavní rekonstrukcí ale bude oprava podlahy a obkladů v dámských a pán-
ských sprchách. Dále oprava dlažby a obkladů sprchy u sauny. Také se prove-
de výměna dveří u pánských a dámských toalet v kryté části Vodního ráje u 
sprch. 

Všechny tyto práce vyjdou zhruba na 300.000,- Kč.
 Pokud budou probíhat veškeré opravy bez problémů, i pro veřejnost bude 

zahájen provoz opět od pátku 2. 10. 2009.                                                            -lm-

Uzavření kryté části Vodního ráje


