
STRANA 3 Aktuality NJR – KVĚTEN 2015

Ředitelka jihlavské Základní 
školy speciální a Praktické školy 
Zuzana Šimková obdržela Medai-
li Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 1. stupně - za dlou-
hodobou vynikající pedagogickou 
činnost. Medaile je nejvyšším re-
sortním oceněním. 

K udělení ministerstvo uvádí, že 
se Mgr. Zuzana Šimková mimořád-
ně zasloužila o zlepšování podmí-
nek pro výchovu a vzdělávání žáků 
se zdravotním postižením, svým lid-
ským a profesionálním přístupem 
podporuje individuální možnosti 
rozvoje jednotlivých žáků, založi-
la poradenské centrum na podporu 
rodin žáků, aktivně vyhledává nové 
trendy v péči o hendikepované oso-
by v tuzemsku i zahraničí.

Ředitelku jihlavské speciální 
školy vyznamenal ministr

Zuzana
Šimková

Zřizovatelem školy je statutární 
město Jihlava. „Paní ředitelce blaho-
přejeme, jsme na ni velmi pyšní. Váží-
me si toho, že ministerstvo si činnosti 
paní ředitelky a jejího týmu povšimlo, 
odborný ale i lidský přístup v této ško-
le je opravdu mimořádný. Jsme rádi, 
že město mohlo školu modernizovat a 
rozšířit, ale důležité je, že v ní pracují 
tak výjimeční lidé. Mám opravdu ra-

dost,“ vyjádřil se náměstek primátora 
pro oblast školství Milan Kolář. 

Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy je oceněním 
významné pedagogické, výchovné, 
vědecké nebo umělecké práce, dlou-
hodobého a vynikajícího působení 
v resortu školství nebo mimořád-
ně záslužného činu při zajišťování a 
zlepšování podmínek pro výchovu a 
vzdělávání v České republice. Medai-
le se uděluje ve dvou stupních – 1. a 
2. stupně - a jejich udělování se řídí 
Statutem Medaile Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 

Medaile uděluje ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy každoročně 
u příležitosti Dne učitelů 28. března. 
Medaile je nejvyšším resortním oce-
něním, uděluje se od roku 1997. -tz-

Upozornění pro 
vlastníky vozidel 
„V PŘEVODU“

Odbor dopravy Magistrátu města 
Jihlavy upozorňuje vlastníky silnič-
ních vozidel, která ke dni 1. 1. 2015 
byla tzv. „V PŘEVODU“, tj. vozidel, 
u nichž nejsou v dokladech k vozidlu 
(osvědčení o registraci a technický 
průkaz) zapsáni jako aktuální vlast-
níci vozidla, že takovýto vlastník sil-
ničního vozidla může do 30. 6. 2015 
podat žádost o svůj zápis do registru 
silničních vozidel pro vozidlo, u kte-
rého není zapsán jako vlastník. 

Pokud tak vlastník vozidla v uve-
dené lhůtě neučiní, bude toto vo-
zidlo podle ustanovení čl. II bod 
4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb. 
považováno za zaniklé. Zákonným 
důsledkem zániku vozidla je pak zá-
nik technické způsobilosti vozidla a 
skončení platnosti technického prů-
kazu. -tz-

Společnost  O2 Czech Republic in-
formovala město Jihlavu o zrušení 
několika veřejných automatů (VTA). 
Jak uvádí zástupce společnosti, dů-
vodem zrušení je výrazný trvalý po-
kles zájmu o službu VTA:

- ul. Seifertova, u čp. 1847/63 - v 
průběhu období  2/2014 – 2/2015 
bylo uskutečněno z tohoto VTA v 
průměru jen šest odchozích tel. ho-
vorů měsíčně,
- ul. Demlova, u čp. 3596/16 - v 
průměru jen šest odchozích tel. ho-
vorů měsíčně,
- ul. Vrchlického, u čp. 2496/55 - v 
průměru jen 21 odchozích tel. hovo-
rů měsíčně,
- ul. Březinova, u čp. 3681/52 - v 
průměru jen sedm odchozích tel. 
hovorů měsíčně,
- ul. Březinova, u čp. 3988/103 - v 
průměru jen devět odchozích tel. 
hovorů měsíčně,

Operátor ruší telefonní budky. 
Skoro se z nich netelefonuje

TELEFONNÍ budky dosloužily. Bu-
dou odstraněny z jihlavských ulic.
 Foto: Lubomír Maštera

Vážení přátelé,

jako již v letech minulých, tak i le-
tos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář kulturních a 
sportovních akcí konaných v období 
červen – září 2015 na území města 
Jihlavy.

Tištěný program akcí je určen ne-
jen pro občany našeho města, ale zá-
roveň i návštěvníky Jihlavy v období 
turistické sezóny. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy magistrátu vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v uvedeném období  o 
zaslání písemných podkladů, a to do 
4. května 2015 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Turistické informační 

centrum – Marcela Medová, Masa-
rykovo nám. 2, 586 01 Jihlava nebo 
elektronicky na adresu: 

Marcela.Medova@jihlava-city.cz. 
Prosíme o dodržení termínu z důvo-
du zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, 

hodinu a místo konání, přesný název 
pořadatele, výši vstupného. Pokud 
budete organizovat více akcí v da-
ném období, uveďte je posloupně a 
dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních a sportovních akcí konaných v 
našem městě.

 Mgr. Tomáš Koukal
 vedoucí odboru

Kalendář kulturních a
sportovních akcí do září 2015
Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:

Jihlava i letos připravila deratizaci, 
tedy preventivní zásah proti přemno-
žení hlodavců. Od 7. dubna probíhala 
akce, při které byly na pozemcích, v 
objektech a také v podzemí a kanali-
zaci města položeny stovky návnad. 

Radnice opět vyzvala veřejnost ke 
spolupráci. „Reakce veřejnosti i orga-
nizací v Jihlavě jsou velmi dobré, díky 
tomu patří v tomto ohledu Jihlava k nej-
lépe ošetřeným městům v republice,“ po-

chválila veřejnost Kateřina Kadlecová 
z odboru správy realit. 

Radnice koordinovala zásah v celém 
městě, jedině na velkém prostoru a ve 
stejném čase provedená deratizace 
může mít požadovaný efekt. „Pokud 
se deratizace provede jen v části města, 
populace hlodavců se z neošetřených 
míst opět velmi rychle rozšíří,“ vysvět-
luje nutnost koordinace Kateřina Ka-
dlecová. -tz- 

Jihlava hubila potkany

DERA TIZÁTOŘI pod povrchem Jihlavy u Černého slunce.  Foto: archiv MMJ

V gotickém sále jihlavské his-
torické radnice probíhala tradič-
ní chovatelská přehlídka trofejí. 

Ukázky a povídání se setkaly s vel-
kým zájmem a úspěchem nejen u 
dětí z jihlavských škol.  -tz-

- ul. Kainarova, u čp. 4361/1 - v 
průměru jen 13 odchozích tel. hovo-
rů měsíčně. -lm-

Co je vábnička aneb jak umí 
lovečtí psi aportovat

LETOS pořadatelé připravili také ukázky práce s loveckými psy a zajímavým 
výkladem zkušených chovatelů a myslivců.  Foto: archiv MMJ


