
V POLOVINĚ ČERVNA se v Jihlavě konal závod prestižního seriálu dřevorubeckých sportů EUROJACK. Na snímku 
český závodník David Síla v závodě nejsilnějších motorových pil světa power saw. Český šampión je držitelem evropského 
titulu z roku 2011. Letos se mu v Jihlavě velmi dařilo, z pátého místa se posunul na průběžně druhé místo, od vedoucího Ra-
kušana Armina Kuglera ho po jihlavském klání dělí pouhé dva body. Foto: Jiří Varhaník 

Tomáš
Koukal

Koukal: Prosíme 
o toleranci

Vstupujeme do letního obdo-
bí a pořadatelé našeho krajského 
města se snaží Jihlavu zviditelnit 
organizováním nejrůznějších kul-
turních akcí různých žánrů, a to 
především ve veřejných prostorách. 
Vedoucí odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Tomáš Koukal tyto 
snahy vítá.

Pro zvýšení turistického ruchu, 
obohacení a oživení různých částí 
města si může určitě každý zájem-
ce najít akci, která bude vyhovovat 
jeho představě.

Ano. Město Jihlava vydalo „Jihlav-
ský kulturní a sportovní kalendář pro 
období červen až září 2014“, který je 
k dispozici na informačních centrech 
radnice, ale i v některých kulturních 
či sportovních subjektech ve městě. 
Uvedený kalendář je ve virtuální po-
době umístěn na webových stránkách 
města www.jihlava.cz.

Během výše uvedeného období 
je dost akcí pořádáno na veřejném 
prostranství. S tím souvisí přede-
vším hluk při akcích pořádaných 
ve večerních hodinách.

 (Pokračování na str. 2)

Občané Jihlavy mohou mít nižší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. 

Stačí se zapojit do Programu odpo-
vědného nakládání s odpady, který 
na svém posledním jednání schválilo 
zastupitelstvo města Jihlavy. Lidé za-
pojení do programu budou mít slevu 
na poplatku ve výši 65 korun, napří-
klad čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 
korun. Sleva na poplatku bude po-
skytnuta v roce 2015.

Nejprve je nutné se na magistrátu 
na ekonomickém odboru do systé-
mu zaregistrovat. K evidenci návštěv 
sběrných dvorů pak poslouží buď 
už zavedená Jihlavská karta, nebo 
„odpadová“ karta, kterou dostane 
zájemce při registraci na magistrá-
tu. Do systému se hned po schvále-
ní v zastupitelstvu přihlásilo několik 
desítek domácností.

Radnice vytvořila tři způsoby, kte-
rými lidé mohou ušetřit. „Jednou 
z možností je dvakrát za půl roku při-
nést na kterýkoliv z jihlavských sběr-
ných dvorů například bioodpad, ne-
bezpečné odpady, elektrozařízení nebo 
kovy,“ uvádí vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Další cestou pro získání slevy je 
to, že lidé požádají na odboru život-
ního prostředí o snížení počtu nebo 
objemu svých nádob na komunální 
odpad, nebo požádají o nižší četnost 
vývozu nádob. 

Plaťte méně za odpady

Zveme příznivce dechovky 
na koncerty na Masarykově 

náměstí
3. 7. 16.00

VYSOČINKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Humpolce.

10. 7. 16.00
CYRILKA 

Promenádní koncert slovácké de-
chové hudby z Podivína.

17. 7. 16.00
ŠUMAVSKÁ OSMIČKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic

24. 7. 16.00
BOBRŮVANKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Bobrůvky.

31. 7. 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA

Promenádní koncert dechové 
hudby ze Žďáru nad Sázavou.

Schodiště na Keťásku vedle ho-
kejbalového hřiště je již notně 
sešlapané, a navíc bývá často pod-
máčené a kluzké. 

Vedoucí odboru dopravy magis-
trátu Ján Tinka uvedl, že jeho re-
konstrukci má odbor dopravy při-
pravenou.

„Opravy by mohly začít v dohledné 
době. Předpokládaná cena prací by se 

mohla pohybovat okolo 200 tisíc korun,“ 
řekl Tinka. Předmětem opravy však 
nebude kamenný povrch schodiště.

„Opravu vyžadují provést podmáče-
né nezpevněné podesty ramen scho-
diště, uložení kamenných schodnic na 
původní místo a oprava povrchu hlavy 
zárubní zdi,“ vysvětluje Tinka. Scho-
diště v této části parku není navíc 
osvětleno.  -lm-

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. „Tuto možnost mají 
zatím pouze obyvatelé městských částí 
Zborná a Pávov, kde byl letos v březnu 
zahájen pilotní program svozu biood-
padu. Od roku 2016 by měl být systém 
dostupný v celém městě,“ popsala třetí 
možnost Katarína Ruschková.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady na-
jdete na webu www.odpadyjihlavy.
cz, v sekci Praktické informace, nebo 
je možné se dotazovat telefonicky 
(567 167 111), osobně nebo e-mai-
lem na adrese tridime.odpad@jihla-
va-city.cz.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitelný 
postoj. V maximální míře je třeba 

omezit vznik odpadu a zajistit jeho 
recyklaci. V průměru každý obyvatel 
Jihlavy včetně novorozenců vypro-
dukoval v loňském roce 282 kg ko-
munálního odpadu, z toho se poda-
řilo vytřídit 82 kg, tedy 29 procent. 
V průměru tak po každém obyvateli 
Jihlavy zbyde 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce. 

Jihlava chce dosáhnout navýšení pro-
centa vytříděného odpadu na 50 pro-
cent. „Město se k tomu snaží vytvářet co 
nejvhodnější podmínky jak technicky, na-
příklad zřizováním sběrných dvorů a za-
jišťováním sítě kontejnerových stání na 
separovaný odpad, tak osvětou, nebo právě 
motivačními platbami. Uvidíme, jak bude 
program fungovat, v dalších krocích je 
možné jej upravovat a vylepšovat,“ uvedl 
náměstek primátora pro životní prostře-
dí Rudolf Chloupek. -tz-

Schodiště čeká rekonstrukce


