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Služby města Jihlavy (SMJ) se 
starají o vývoz 22 kusů stacio-
nárních kontejnerů na vysloužilá 
elektrozařízení. Kontejnery jsou 
určeny pro sběr drobných elektro-
spotřebičů a baterií. 

„K vývozu nádob dochází 1x mě-
síčně. Výjimkou byl listopad, kdy na 
základě instrukcí objednavatele (KS 
ASEKOL) vývoz  neproběhl. Svoz 
provádíme pomocí velkoobjemového 
kontejneru vybaveného hydraulic-
kou rukou. Do mobilního kontejneru 
pracovníci vysypou obsah kontejneru 

a do zvláštní nádoby vyprázdní zá-
sobník s bateriemi,“ vysvětlil mluvčí 
Martin Málek.

 Během šesti uskutečněných svo-
zů v období květen - říjen 2011 
bylo z kontejnerů podle údajů 
ASEKOLU svezeno 6,435 t  elek-
trozařízení a 0,177 t baterií. Prů-
měrně obsahuje jeden kontejner 
50 kg vysloužilých elektrozařízení 
a baterií. Množství vytříděného 
elektrozařízení stále narůstá, vývoj 
je patrný z níže uvedeného přehle-
du.

Jihlavané se lepší ve sběru 
elektrospotřebičů

listopad – 0 kg (neproběhl vývoz)
Elektrozařízení a baterie jsou do-

dávány na překladiště ve Šlapani-
cích u Brna, odkud jsou odesílány k 
dalšímu zpracování a recyklaci. SMJ 
neprovádí žádné třídění před odvo-
zem na překladiště.

V kontejnerech se vyskytují přede-
vším části počítačových sestav, jako 
jsou klávesnice, myši a další sou-
částky s tím spojené. Dále se tam 
nachází rádia, mobilní telefony, atd. 

„Občané jsou ukáznění a do kon-
tejnerů vhazují pouze v malé míře 
věci, které tam nepatří. Problémem 
je však naopak vykrádání kontejnerů 
neukázněnými občany, kteří se chtějí 
prodejem ještě některých funkčních 
spotřebičů obohacovat. Pokud však 
zjistí, že je spotřebič nefunkční, tak 
ho již do červených kontejnerů ne-
vrací. Vytvoří černou skládku tím, že 
ho někde zahodí nebo jej vyhodí do 
běžného odpadu, kam bohužel nepa-
tří,“ postěžoval si Málek. -lm-

 květen - 27 kg
 červen - 37 kg
 červenec - 52 kg
 srpen - 45 kg
 září - 61 kg
 říjen - 71 kg

Průměrná váha elektrozařízení 
v 1 kontejneru:

Projížďka na kole z Jihlavy do ra-
kouského Raabsu je zase o něco 
pohodlnější. V roce 2011 se svazku 
obcí na trase podařilo vybudovat 
dalších 18 kilometrů cyklostezek s 
náklady asi 50 milionů korun. 

„V první etapě se upravovaly zejmé-
na neprůjezdné úseky, celkem se vy-
budovalo 16 kilometrů stezky. Nyní 
už se pracuje na zvýšení bezpečnosti a 
pohodlí. Doplníme také chybějící zna-
čení,“ popsal novinky na trase primá-
tor Jihlavy a předseda dobrovolného 
svazku obcí „Cyklostezka Jihlava - 
Třebíč – Raabs“ Jaroslav Vymazal. 

Letos se upravovaly úseky od Luk 
nad Jihlavou po Jemnici na Třebíč-
sku. Svazek obcí sehnal peníze i na 
propagaci za 680 tisíc korun, a mo-
hl tak vydat mapy a spustit webovou 
stránku. Získal také dotaci na znače-
ní celé cyklostezky v hodnotě 2,6 mi-
lionu korun. Značení bude na svém 
místě nejpozději do konce dubna. 

Aktivity na rozvoj trasy ale ani tak 
nejsou u konce. Svazek bude v roce 
2013 usilovat o další dotace na pře-
stavbu dvou úseků mezi Jihlavou a 
Třebíčí. 

Budování cyklostezky do Rakouska 
zahájil svazek 25 obcí díky evropské 
dotaci předloni. V první etapě bylo 
vybudováno deset úseků měřících 
dohromady 16 kilometrů. Práce stá-
ly 67,5 milionu. Další desítka úseků 
byla s evropskou podporou přestavě-
na v tomto roce. Celková délka trasy 
z centra Vysočiny do Raabsu je 130 
kilometrů. -lm-

Nové kilometry 
cyklostezek 

 Ilustrační foto.

Jihlava zahájila kompletní rekon-
strukci budovy základní umělecké 
školy. Upravený objekt poskytne žá-
kům a učitelům nesrovnatelně lepší 
podmínky a více prostoru. 

Projekt počítá s novou organizací 

vnitřních prostor, přístavbou v La-
zebnické ulici a využitím sklepení. Při 
rekonstrukci dojde na nové rozdělení 
zbytečně velkých místností na účel-
nější menší učebny, vznikne nový ate-
liér pod střechou, velký hudební sál, 

Rekonstrukce „zušky“ začala

„ZÁKLADNÍ CIHLY“ rekonstrukce poklepali primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal (druhý zleva), ředitel dodavatelské společnosti Podzimek a synové s.r.o. Mar-
tin Podzimek (vlevo), ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sar-
gánková (uprostřed), architekt Jaroslav Huňáček a ředitelka ZUŠ Jihlava Dana 
Fučíková. Foto: archiv MMJ

Jihlava postupně snižuje energe-
tickou náročnost svých objektů. 
Zatím posledním dokončeným pro-
jektem je zateplení základní školy v 
Rošického ulici. Čtyři budovy areá-
lu mají kromě zateplené fasády no-
vá okna, kotelnu, výtahy, přístavbu 
skladu a novou dlažbu před školou. 

„V posledních letech město investo-
valo desítky milionů korun do zvýšení 
kvality školních zařízení, energeticky 
úsporná opatření se na pohodlí a efek-
tivnějším fungování škol významně 
podílí,“ poznamenal primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal. 

Zateplení už přináší první efekty. 
„Změnu poznáme například při pří-

chodu do školy po víkendu, v budo-
vě není zima. Zřejmá už je i úspora 
nákladů na vytápění,“ popsal první 
zkušenosti po úpravě budov ředitel 
školy František Svoboda. 

Se zateplením školy se začalo le-
tos v květnu, akce ofi ciálně skonči-
la k poslednímu listopadu. Celkové 
náklady včetně projektu, autorské-
ho dozoru, inženýrských prací atd. 
jsou 30.354.284 korun. Dodavate-
lem stavby byla fi rma Podzimek a 
synové s.r.o., která ve výběrovém 
řízení nabídla nejnižší cenu. Na ak-
ci bude poskytnuta dotace OPŽP v 
předpokládané výši cca 10.753.000 
Kč. -lm-

ZŠ Rošického v novém kabátě

zvukově izolované zkušebny bubení-
ků či nahrávací studio. 

„Rekonstrukce umožní praktičtější 
uspořádání výuky, nabídne i oddělené 
prostory s vlastním vchodem pro využi-
tí, které nezasáhne do běžného provozu 
školy. ZUŠ působí v budově asi padesát 
let, za tu dobu zde kromě výměny stře-
chy a drobnějších oprav větší údržba ne-
bo oprava neproběhla,“ uvedl k jedné 
z nejvýznamnějších investic Jihlavy v 
posledních letech primátor Jaroslav 
Vymazal.  

Rekonstrukce školy prospěje i ná-

městí. Čelní fasádě budovy se navrátí 
podoba z roku 1875, do štítu se vrátí 
původní dvojice lvů, pištci, antický 
sloup, vázy a název někdejšího hotelu 
U zlatého lva. Přebudování bude trvat 
18 měsíců, po tu dobu je výuka přesu-
nuta do budovy hotelu Zlatá hvězda 
na protější straně Masarykova náměs-
tí. 

Celkové náklady stavby jsou 
79.954.550 Kč vč. DPH, na akci bu-
de poskytnuta dotace ROP ve výši 
85 % způsobilých nákladů ve výši cca 
57.156.000 Kč.  -lm-


