
Ján
Tinka

Evropský týden mobility
16. – 22. září

(více na str. 21)

Den otevřených dveří 
památek

14. září
(více na str. 12 a 13)

Jednání městského 
zastupitelstva
18. září od 13.00

v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno 
on-line na webu města.

ŠKOLNÍ prázdniny a dovolené jsou pryč a školáčci začnou plnit svoje povinnosti. Prvňáčci zatím neví, co je čeká, ti starší již 
vědí. Učitelé jihlavských ZŠ a MŠ jsou připraveni.  Ilustrační foto: archiv MMJ

Nový školní rok začíná
Po krásných prázdninách, plných 

slunce a nezapomenutelných zážit-
ků, se opět otevřou dveře škol, začí-
ná nový školní rok. 

„Nejvíce se jistě těší naši prvňáčci, 
kterých letos v Jihlavě nastoupí 622, 
je to o 47 dětí více než v minulém škol-
ním roce,“ řekl vedoucí odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy Tomáš 
Koukal. Čekají již na ně vyzdobené 
třídy a hodné paní učitelky, noví ka-
marádi. 

Do šesti přípravných tříd nastou-
pí 108 dětí. V letošním školním 
roce bude navštěvovat jihlavské 
základní školy celkem 4.511 žáků, 
z toho 867 žáků dojíždí z okolních 
obcí. 

„V poslední době v důsledku demo-
grafi ckého vývoje dochází k mírnému 
nárůstu počtu žáků základních škol, 
nemusíme se však obávat nedostatku 
kapacit – naše základní školy jsou nyní 
využity na 70,7 %, a tudíž disponujeme 
dostatečným počtem míst,“ doplnil in-
formaci Koukal.

Nový školní rok začíná i pro před-
školáky. Do mateřských školek, zři-
zovaných městem Jihlava, nastoupí 
v září poprvé 518 dětí. Celkem je za-
psáno k 1. 9. 2013 do 21 městských 
mateřských školek 1.710 dětí. Je to 
historicky nejvyšší počet dětí navště-
vujících mateřské školy v Jihlavě.

Budovy škol prošly během prázd-
nin nezbytnými opravami a malo-

váním. Opravy většího rozsahu pro-
běhly v základních školách Kollárova 
a Demlova, kde byla provedena vý-
měna oken a dokončuje se zateplení 
budov. Také objekt bazénu při zá-
kladní škole Demlova byl zateplen a 
byla provedena oprava podlahy bazé-
nového ochozu, zahájení provozu se 
předpokládá od ledna 2014. 

Nesmíme opomenout ani zájmové 
vzdělávání – Dům dětí a mládeže Ji-
hlava se dočká rekonstrukce dolní bu-
dovy na Brněnské, která započne na 
podzim letošního roku a měla by být 
dokončena v únoru 2015. V rámci re-
konstrukce prostor stávajícího objektu 
bude provedena i jeho nástavba a také 
přístavba tanečního sálu.  -lm-

Další způsob pomoci spotřebitelům se otevře v Jihla-
vě. Od začátku září bude v Jihlavě veřejnosti k dispozici 
nová poradna pro spotřebitele. Služba bude k dispozici 
v budově živnostenského úřadu v Jihlavě v Třebízského 
ulici každé pondělí od 10.00 do 15.00 hodin. 

Kancelář bude zajišťovat poradenskou činnost v oblas-
tech reklamace - jak správně reklamovat, jak odstoupit 
od smlouvy, jak řešit nájemní vztahy, jak má vypadat ná-
jemní smlouva, jaká jsou práva a povinnosti nájemníků 
a pronajímatelů, otázky podnájmu, jak ukončit nájemní 
smlouvu. Poskytovat bude rady i v oblasti fi nancí - spo-
třebitelské úvěry, jak se bránit lichvářům, na co si dávat 
pozor při jednání v bankách a pojišťovnách, jak se nedo-
stat do dluhové pasti, poradna pomůže i v záležitostech 
tzv. distančních smluv a smluv mimo provozovnu - před-
váděcí akce, podomní prodej, prodej na ulici, e-shopy či 
smlouvy uzavřené po telefonu. 

Spotřebitelská poradna poskytuje informace a rady ta-
ké v oblastech jako exekuce a insolvence, potraviny, zdra-
votnictví, telekomunikace, energie, cestování, sociální a 
rodinněprávní poradenství.

Poradnu bude provozovat Sdružení obrany spotřebite-
lů – Asociace (SOS – Asociace), konkrétně JUDr. Zdeň-
ka Vejválková. Jedná se o nevládní neziskovou organiza-
ci, která bude služby pro spotřebitele zajišťovat zdarma. 
SOS – Asociace může spotřebitele zastupovat i před sou-
dy a institucemi. 

Spotřebitelská poradna není jediný způsob, kterým 
jihlavská radnice pomáhá občanům s nástrahami ne-
kalých obchodnických praktik. Jihlavští radní před 
nedávnem schválili nový tržní řád, kterým se omezil 
pouliční a podomní prodej, radnice také zajišťuje dis-
tribuci brožurek Jak nespadnout do pasti s radami pro 
spotřebitele. -rt-

Poradna pro spotřebitele pomáhá zdarma

Chodníky a přechody
Ve druhém prázdninovém měsíci 

bylo možno pozorovat dělníky, pra-
cující na úpravách chodníků a pře-
chodů pro chodce. Zeptali jsme se 
proto vedoucího odboru dopravy Já-
na Tinky na důvody těchto iniciativ.

U městského nádraží byla do-
končena výstavba nových semafo-
rů, ale dosud nejsou v činosti. Kdy 
budou uvedeny do provozu?

Křižovatka u městského náraží byla 
osazena semafory v rámci nulté eta-
py výstavby dopravního terminálu. 
Semafory zatím nejsou uvedeny do 
provozu, ale jsou vyzkoušené a vy-
pnuté. S uvedením do provozu počí-
táme v okamžiku, kdy k městskému 
nádraží začne jezdit MHD.

Kdy to bude?
Zhruba za rok. Semafory budou 

hlavně kvůli autobusům a jejich bez-
pečnému vyjetí. Zatím jejich zapnutí 
provoz nevyžaduje, vznikla by zby-
tečná prodleva. Semafory jsou vy-
zkoušené a zkoordinované s křižo-
vatkou pod Teslou.

Připravuje se také nový světelně 
řízený přechod…

Ano. Na ul. Komenského směrem 
k parku na náměstí Svobody. Dosa-
vadní přechod byl dlouhý a nebez-
pečný. Těmito úpravami reagujeme 
na výzvu Policie ČR, abychom po-
stupně odstraňovali nebezpečné pře-
chody. Řešíme to budováním ostrův-
ků pro chodce a novým nasvícením 
přechodů. Hodláme dodržet termín 
u tohoto přechodu na Komenského 
ulici.  (Pokračování na str. 3)


