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Zastupitelé 
i úředníci studují

Jihlava v těchto dnech zahajuje 
vzdělávání úředníků a městských 
zastupitelů. Projekt je zaměřen na 
podporu optimalizace a zefektiv-
nění stávajícího systému vzdělává-
ní. Jeho cílem je zvýšit efektivnost 
a hospodárnost v rámci výkonu 
veřejné správy. 

Celkové náklady projektu činí 
2,769 mil. Kč, z toho 2,354 mil. 
Kč představuje 85 % dotace Ev-
ropského sociálního fondu. -lm-

Akce „Kompost zdarma občanům“ 
– se setkala s velkým úspěchem. Ob-
čané si rozebrali 375 tun kompostu, 
tedy asi 22.930 pytlů produktu kom-
postárny, která se nachází v Jihlavě-
Henčově. 

„Propagační akce byla poděkováním 
občanům, kteří platí včas poplatky 
za svoz komunálního odpadu. Obča-
né města si mohli vyzvednout kvalitní 
kompost zdarma přímo v areálu SMJ. 
Stačilo se prokázat zaplacením po-
platku za odpady pro rok 2011. Kaž-
dý měl nárok na pytel kompostu o vá-
ze zhruba 15 kilogramů,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. Jihlavy. 

Cesta kompostu k občanům začala 
již na jihlavské kompostárně v Hen-
čově. Pracovníci SMJ museli kom-
post na rotačním sítu přesít, aby byl 
použitelný pro pohnojení záhonů a 
zahrad. Následně bylo prvních 10 
tun kompostu naloženo do velkoob-
jemového kontejneru a převezeno na 
sběrný dvůr. 

Kompost se pytloval a vydával v 
areálu sběrného dvora na Havlíčkově 
ulici. Postupně se navezlo do dvora 
neskutečných 375 tun kompostu. Na 
pytlování se podíleli nejen zaměst-
nanci SMJ, ale také najatí brigádníci. 

„Pro velký zájem veřejnosti, přede-
vším v druhé polovině dubna, bylo 
nutné plnit pytle kompostem až 12 ho-

PRA COVNÍCI SMJ se měli co činit, aby uspokojili zájem Jihlaváků o kvalitní 
kompost zdarma. Foto: archiv SMJ

din denně, a to včetně sobot. Rekord v 
denním odběru pytlů s kompostem pa-
dl až na konci měsíce. Přesně dne 26. 
4. 2012, kdy jsme vydali neuvěřitel-
ných 1.760 pytlů. Průměrně bylo den-
ně vydáno 956 pytlů kompostu. Tato 
propagační a děkovná akce stála SMJ 

bezmála 350 tisíc korun,“ upřesnil 
Málek. Další zájemci o kompost se 
v současné době již musí obracet na 
pracovníky skládky a kompostárny v 
Henčově. Zde je připraveno pro ob-
čany, ale i fi rmy dostatečné množství 
kompostu na prodej. -lm-

Informační tabule nechala umístit jihlav-
ská radnice k novějším úsekům stezek pro 
chodce a cyklisty. Na cedulích je vypsáno 
desatero pravidel a doporučení pro bez-
pečný provoz všech účastníků. Dvě nové 
tabule jsou na začátku stezky R02 u jihlav-
ské nemocnice v ulici Vrchlického a poblíž 
přejezdu v ulici S. K. Neumanna. Další dvě 
tabule jsou u nákupního centra na Březin-
kách na cyklostezce B02. 

„Dodržování pravidel silničního provozu je povin-
nost, k bezpečnosti ale patří také vzájemná ohledu-
plnost. Pak se na stezkách mohou pohybovat všich-
ni bezpečně,“ podotkl k instalaci tabulí primátor 
Jaroslav Vymazal. Na informačních tabulích jsou 
mimo pokyny pro cyklisty a chodce také upo-
zornění pro pejskaře, kteří venčením na cyklos-
tezkách ohrožují a omezují ostatní účastníky 
provozu. 

Umístění tabulí je preventivním opatřením a 
doplněním již stávajících informací umístěných 
u stezek. Na cyklostezce R04 u lávky jsou po-
dobným způsobem popsána jednoduchá pravi-
dla také pro bruslaře využívající cyklostezku. 

„Při výrobě informačních tabulí jsme se inspi-
rovali v jiných českých městech, kde podobně in-
formují například návštěvníky městských parků 
nebo právě cyklostezek,“ uvedl Pavel Šťastný, 
který má v Jihlavě na starosti cyklodopravu. 
Dodání a umístění tabulí přišlo asi na šest tisíc 
korun. Informovanost doplňují také strážníci 
městské policie, kteří uživatelům stezek vysvět-
lují základní zásady bezpečnosti provozu.

Cyklostezky jsou veřejný prostor, který mo-
hou všichni volně užívat, avšak za podmínek 
dodržovaní pravidel silničního provozu, sluš-
ného chovaní a zdravého rozumu. „Budování 
cyklostezek ve městech bývá velmi často ome-
zeno jednak prostorově, ale také fi nančně. To 
jsou důvody, proč jsou některé nové cyklostezky 
označeny jako smíšené, tedy umožňují společný 
provoz cyklistů a chodců,“ dodal Pavel Šťastný. 
 -lm-

POHYB NA CYKLOSTEZCE
   1. OHLEDUPLNOST - všichni uživatelé stezky by se měli vzájemně respektovat
   2. DODRŽOVÁNÍ PRA VIDEL - předvídejte a reagujte na změny v provozu na stezce
   3. DRŽTE SE VPRA VO - chodci i cyklisté, užívejte pravou stranu stezky
   4. NEBLOKUJTE STEZKU - skupiny nebo jednotlivci, neblokujte pohyb ostatním uživatelům
   5. PŘEDJÍŽDĚJTE BEZPEČNĚ - používejte signál rukou při změně směru jízdy
   6. PŘIZPŮSOBTE SVOU RYCHLOST - s ohledem na ostatní účastníky provozu 
   7. RESPEKTUJTE ZNAČKY - zejména křížení stezek a ostatních komunikací
   8. SVIŤTE - ve vlastním zájmu nejen za snížené viditelnosti
   9. UDRŽUJTE ČISTOTU - neodhazujte odpadky na stezku nebo do jejího okolí
 10.  OMEZTE VENČENÍ PSŮ - na stezce je venčení psů nebezpečné pro všechny
 Je hezké, když jsme na sebe ohleduplní. Díky za to.

Každý druhý odebral kompost

Cyklostezky mají nové informační tabule


