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Město Jihlava má k 31. 10. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 560 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci říjnu 2010

Odbor sociálních věcí jihlavského 
magistrátu začal působit na nové ad-
rese Vrchlického 16. 

Do budovy někdejší vojenské uby-
tovny se všech jednačtyřicet úřednic 
a úředníků odboru přestěhovalo z 
původního působiště v Tolstého uli-
ci, které bylo nutné do konce roku 
2010 opustit. 

Budova je novým zázemím ta-
ké pro městskou policii, která nyní 
má služebnu v nájmu v nedalekém 
Domě zdraví. Do budoucna by zde 
mohlo mít zázemí osm strážníků.  

„Jihlavský magistrát nejen přestěho-
val odbor do svého, ale také tím zvýšil 
úroveň prostředí pro klienty, objekt vy-
hovuje nárokům současného moderní-

ho úřadu. Přejme návštěvníkům i per-
sonálu, ať se zde daří odvádět dobrá 
práce,“ popřál při zahájení primátor 
Jaroslav Vymazal. 

Na úvod se společně s tajemníkem 
magistrátu Lubomírem Dohnalem a 
zástupcem fi rmy PSJ Jiřím Pechem 
postavili k přepážce, kde podepsali 
první „lejstra“ přestěhovaného úřa-
du. 

Nové pracoviště odboru sociálních 
věcí má vchod z Vrchlického ulice, 
který umožňuje vstup imobilních 
osob. Budova je vyšší o nástavbu 
jednoho podlaží, objekt je zateplen a 
má nová okna. 

Před budovou je dvanáct parkova-
cích míst pro klienty úřadu. Uvnitř 

jsou nové čekárny s vyvolávacím sys-
témem, pokladny, kanceláře, jednací 
místnost, sociální zařízení, výtah, na 
archiv je přebudovaná původní velká 
úhelná kotelna. 

Rekonstrukce objektu včetně pro-
jektu, připojení sítí, odvodu do eko-
logického fondu, nákladů na dozor a 
bezpečnost práce a dalších položek 
vyšla celkem na 35 milionů korun. 

Městu se podařilo od ministerstva 
pro místní rozvoj získat dotaci 8 mi-
lionů korun z programu podpory 
úprav bývalých vojenských objektů 
k obecnímu využití a další více než 
jeden milion korun dotace na parko-
viště. Dodavatelem rekonstrukce je 
společnost PSJ, a.s. -lm-

Odbor sociálních věcí se
přestěhoval na Vrchlického

SLAVNOSTNÍM přestřižením pásky zástupcem fi rmy PSJ Jiřím Pechem, primátorem Jaroslavem Vymazalem a tajemní-
kem magistrátu Lubomírem Dohnalem (zleva) byl zahájen provoz odboru sociálních věcí na nové adrese.
 Foto: Lubomír Maštera

Stromky v jihlavských parcích jsou 
v těchto dnech ošetřovány látkou, 
která v pokojové teplotě nesnesitel-
ně zapáchá. 

„Radnice se tak pokusí snížit počty 
ukradených stromků, které se každo-
ročně před vánočními svátky ztrácí z 
jihlavských parků. Stejné opatření u 
stromků, které nejsou určeny na vá-
noční trh, přijímá i společnost Správa 
městských lesů, která pečuje o zeleň a 
lesy patřící Jihlavě,“ řekl tiskový mluv-
čí magistrátu Radek Tulis. 

Dalším způsobem ochrany před 
krádežemi je stříhání větví, které ne-
ovlivní zdravý vývoj stromu, ale vi-
zuálně jej znehodnotí, zloděj pak o 
stromek přestává mít zájem. 

„Prostředky jsou vyrobeny na bázi 
buď lanolinu, nebo kyseliny máselné. 
Když si někdo přinese domů stromeček 
s tímto nástřikem, bude cítit velmi silný 
zápach připomínající ovce nebo zka-
žené máslo,“ popsala efekt vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Kyselina máselná je obsažena ve 
žluklém másle, parmezánu, zvratcích 
a potu; má nepříjemný zápach a ost-
rou chuť se sladkým „ocasem“, uvádí 
podrobněji internetová encyklope-
die Wikipedia.org. „Pokud někomu 
nevadí dávat si dárky a scházet se s ro-

Ukradené vánoční stromky „voní“
po ovcích a zkaženém másle

dinou u kradeného stromečku, pak ten-
to zážitek s „uživatelem“ asi pohne,“ 
podpořil myšlenku chránit zeleň 
jihlavských parků primátor Jaroslav 
Vymazal.

Služby města Jihlavy začnou prodá-
vat vánoční stromečky 13. prosince, 
připraveno bude na dva tisíce kusů 
stromků na třech místech ve městě a 
u hájenek. -lm-

OCHRA NNÝ postřik na stromcích začne smrdět až v teplém prostředí. Dostateč-
ný důvod k pokaženým Vánocům.  Foto: Lubomír Maštera

Zimní lyžařská sezóna byla zahá-
jena. Na Šacberku je dostatek sněhu 
pro příznivce zimních radovánek.

Masarykovo náměstí ozdobilo 
pětatřicet vánočních stromečků, vy-
zdobených dětmi z jihlavských ma-
teřských a základních škol. Soutěž o 
nejhezčí stromeček bude ukončena 
20. prosince vyhlášením vítězů.

Pietní slavnost proběhla na 
Ústředním hřbitově u památníku 
Zaváté sousoší na Den veteránů. Za 
účasti primátora a hejtmana kraje 
zde položili účastníci slavnostního 
shromáždění věnce památce padlých 
v obou světových válkách.

Přes Heulos není možné prochá-
zet v kterýkoli čas. Do areálu bylo 
investováno několik milionů korun 
a bylo rozhodnuto o omezení doby, 
po kterou lze v areálu pobývat. Do 
konce března je otevřeno od 9–17 
hodin. -lm- 

Valnou hromadou ukončilo ob-
čanské sdružení Společenství za zří-
zení pomníku Gustava Mahlera v 
Jihlavě svoji více než šestiletou čin-
nost. Důvodem je dosažení hlavního 
cíle, tj. realizace pomníku Gustava 
Mahlera, jehož slavnostní odhalení 
se uskutečnilo 7. července 2010. -tz-


