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 Jihlava začne  stavět další dětská 
hřiště. Letos vznikne pět hřišť Na 
Skalce, v ulicích Demlova, Slavíčkova, 
Na Stoupách a v části města Helenín, 
termín dokončení všech hřišť je 
konec listopadu. Město tak naváže na 
aktivitu, kterou započalo v loňském 
roce, a chce v ní pokračovat i v roce 
2010. 

 Celkové náklady dosáhnou 3,8 
milionu korun, největší hřiště v ceně 
1,2 milionu Kč bude v lokalitě Na 
Skalce. Projekt výstavby dětských 
hřišť je v Jihlavě rozdělen do tří etap. 

 „Loni jsme stavbu šesti hřišť za pět 
milionů korun plně hradili z pokladny 
města. Letošních pět hřišť postavíme s 
přispěním Evropské unie, také dalších 
šest hřišť v roce 2010 chceme postavit z 
evropských zdrojů. Čerpat můžeme až 
92,5 procenta uznatelných nákladů,“ 
uvedl k fi nancování I. náměstek 
primátora Radek Vovsík.  

 „Snažíme se nová hřiště stavět 

Jihlava postaví další dětská hřiště

DALŠÍ dětská hřiště budou brzy k dispozici nejmenším obyvatelům Jihlavy.
Foto: archiv NJR

 Jihlava pravidelně uvolňuje peníze 
ze svého ekologického fondu na 
údržbu a zlepšování životního 
prostředí ve městě. Radní naposledy 
schvalovali 390 tisíc na odstranění 
černých skládek, prořezání stromů a 
na nové výsadby. 

 Město uklízí skoro 
600 černých skládek 

za půl roku
  Čtyřicet tisíc korun dala městská 

rada na úklid dvanácti černých sk-
ládek v okolí města v lokalitách 
Pančava, Popice, Hosov, Zborná, 
Pávov, Bedřichov a Henčov. „Lidé 
mohou odpady dovážet a odevzdávat 
zdarma na sběrný dvůr, není důvod s 
nimi jezdit za město,“ komentovala 
poněkud nesmyslné vyvážení od-
padu do přírody náměstkyně primá-
tora pro oblast životního prostředí 
Irena Wagnerová.

  „Od začátku roku 2009 do července 
evidujeme 575 černých skládek, zejmé-
na vznikají v kontejnerových stáních. 
Úklid těchto menších skládek za uve-
dené období stál 110 tisíc korun. Je 
to podobné jako v minulých letech, 
černých skládek nepřibývá, ale ani neu-
bývá, stoupají ale náklady na jejich 
odstraňování,“ uvedla Renáta Hav-
línová z odboru životního prostředí 
magistrátu.

 Bezpečnější klenba
větví nad hlavami 

cestujících 
 Dalších 100 tisíc korun Jihlava 

uvolnila na bezpečnostní řezy v ko-
runách jasanů na Tyršově ulici ve-
doucí k autobusovému nádraží. 
„Tyršova ulice je velmi fr ekventovaná, 
prochází zde tisíce lidí denně, máme 
zájem, aby zde byly stromy v pořádku,“ 
poznamenal k rozhodnutí rady 
primátor Jaroslav Vymazal.  Ošetření 
stromů doporučuje i odborné hod-
nocení, které má úřad k dispozici. 
Zásah v korunách stromů proběhne 
ještě letos.

Město nechá uklidit černé skládky
Výpis z usnesení 

69. schůze rady města

 Arboretum 
u Staré plovárny

 Další uvolněnou částkou je 150 
tisíc korun na provedení sadových 
úprav pod hrází Staré plovárny, kde 
vznikne „malé arboretum“. Budou 
zde zastoupeny domácí listnaté 
dřeviny, druhové zastoupení bude 
odpovídat tzv. javorové řadě - ja-
vor, lípa, jasan, jilm, dub a druhům 
lužních lesů - vrby, olše, topoly. Sázet 
se bude postupně letos a příští rok 
podle počasí, resp. vegetačního ob-
dobí a také podle dostupnosti jed-
notlivých dřevin na trhu.

 Trvalky 
k morovému sloupu

Sto tisíc korun schválili radní na 
vysázení trvalkového společenstva do 
podrostu lip okolo morového sloupu 
na Masarykově náměstí.                   -lm-

ČERNÉ SKLÁDKY v lesích a na polích kolem Jihlavy stojí daňové poplatníky 
nemalé peníze.                                                                                       Foto: archiv NJR

rovnoměrně po celém městě včetně 
příměstských částí. Při volbě míst 
můžeme využívat také informace 
o zastoupení jednotlivých věkových 
skupin, tedy zda v okolí hřiště žijí rodiny 
s malými dětmi,“ upřesnil k výběru 
míst pro výstavbu nových hřišť 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Kromě tohoto projektu v Jihlavě 
vznikají, nebo už jsou v provozu 
další tři dětská hřiště, a to v části 
Havaj poblíž Ústředního hřbitova, 
u Hellerova rybníka v sídlišti Na 
Dolině a v příměstské části Zborná. 
Na pořádek na stávajících hřištích 
dohlížejí za symbolickou odměnu 
správci. Kromě stavby nových hřišť 
radnice pokračuje v údržbě více než 
stovky starších malých hřišť. Několik 
desítek jich bylo v uplynulých pěti 
letech zrušeno z důvodů špatného 
technického stavu nebo na základě 
podnětů veřejnosti.                           -lm-


