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Obyvatelé Jihlavy mají možnost 
dosáhnout na nižší poplatek za svoz 
odpadu. Stačí být zaregistrován do 
tzv. motivačního programu. 

Jednou z cest, jak slevy na poplat-
ku dosáhnout, je čtyřikrát do roka se 
dostavit s odpadem do některého z 
jihlavských sběrných dvorů. Blíží se 
konec roku, a tím se čas pro návště-
vu sběrného dvora zkracuje.

Do programu se zapojilo už deset 
tisíc obyvatel Jihlavy. „Byla by škoda, 
aby obyvatelé o zvýhodnění přišli, pro-
to jim včas připomínáme, aby se s pa-
třičnými komoditami na sběrné dvory 
dostavili,“ vyzývá vedoucí odboru ži-
votního prostředí Katarína Ruschko-
vá. Kolikrát se zástupce domácnosti 
přihlášené do programu dostavil do 
sběrného dvora, se snadno dozví na 
jihlavském odpadářském webu www.
odpadyjihlavy.cz. 

Do sběrného dvora můžete do-
pravit kovy, baterie a stará elektro-
zařízení, pneumatiky, objemný a 
nebezpečný odpad nebo biologicky 

rozložitelný odpad, nově je možné 
do dvora zanést i textil. Každá ná-
vštěva je načtena  prostřednictvím 
odpadové karty nebo jihlavské karty 
vydané na jméno registrované oso-
by na magistrátu na ekonomickém 
odboru. Větší množství biologicky 
rozložitelných odpadů lze v rámci 
programu odevzdat v kompostárně 
v Henčově.

Další formou, díky které lze zís-
kat slevu na poplatku, je snížit po-
čet nebo objem nádob na směsný 
komunální odpad, nebo snížit frek-
vence svozu těchto nádob po dobu 
minimálně 8 měsíců. Tuto variantu 
je možné zvolit pouze u rodinných 
domů.

Pro bližší informace můžete kon-
taktovat pracovníky odboru životní-
ho prostředí osobně, mailem na ad-
rese tridime.odpad@jihlava-city.cz, 
nebo navštívit městskou webovou 
stránku určenou pro oblast odpado-
vého hospodářství 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Nezapomeňte si dojít pro nižší 
poplatek za odpad

V Domě Gustava Mahlera byl 
spuštěn audioprůvodce pro chytrá 
zařízení. Zážitek z navštívení expo-
zic tak doplní možnost poslechnout 
si fundovaný výklad bez nutnosti 
zápůjčky neobratných zařízení či 
objednání průvodce.

Systém spočívá v rozmístění QR 
kódů do všech expozic, po jejichž 
načtení se v mobilu či tabletu spustí 
výklad, obšírně popisující proble-
matiku, které se expozice týká. 

Samozřejmostí je i bezplatný pří-
stup na wi-fi , čímž odpadá i nutnost 
placeného internetového tarifu. Do 
budoucna se počítá i se zakoupe-
ním chytrých telefonů, které budou 
k dispozici návštěvníkům nedispo-
nujícím tímto zařízením.

Velkou výhodou audioprůvodce 
je optimalizace pro zahraniční tu-
risty. Základní nastavení jazyka pří-
stroje automaticky spustí výklad ve 
stejném jazyce. Podporovány jsou 
vyjma češtiny i angličtina, němčina, 

Zástupci jihlavské radnice blaho-
přáli paní Heleně Kyralové k 101. 
narozeninám. Náměstek primátora 
Jaroslav Vymazal a pracovnice mat-
riky Libuše Indrová předali oslaven-
kyni květiny, dárkový koš a pamětní 
listinu. 

Jubilantka pochází z Orlických 
hor z učitelské rodiny, také ona byla 
učitelkou na základní škole a v je-

jích šlépějích pokračují i její děti. V 
životě se musela vypořádat s těžkou 
ránou, když v roce 1973 v armádě za 
nevyjasněných okolností zemřel její 
syn. V pozdějším věku se přistěhova-
la do Jihlavy, kde o ni pečuje druhý 
syn s rodinou. Více jak stoletá dáma 
má problémy se sluchem, na rozlou-
čenou ale návštěvu z radnice osobně 
doprovodila ke dveřím bytu. -tz-

Radnice přála oslavenkyni
k 101. narozeninám

NÁMĚSTEK primátora Jaroslav Vymazal a pracovnice matriky Libuše Indrová 
předali oslavenkyni Heleně Kyralové květiny, dárkový koš a pamětní listinu a při-
pili si s ní na zdraví. Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice minule informovala 
v Novinách jihlavské radnice o renova-
ci křížku u Popic, o kterém ale nebyly 
dostupné žádné bližší informace. Po 
zveřejnění zprávy se ozval člověk, kte-
rý měl doma původní desku z křížku a 
Jihlavě ji předal. Radnice tehdy slíbila, 
že nechá obnovit písmo a desku umístí 
na křížek. Stalo se a deska se po třiceti 
letech vrátila na svoje místo.  -tz-

Vyznačit parkovací místa na ka-
menné dlažbě není tak jednodu-
ché, jak se na první pohled může 
zdát. Na rozdíl od značení na rov-
ném asfaltu jde o technologicky 
náročné řešení, barva na hladkých 
kamenech v městské památkové 
rezervaci vydrží sotva pár týdnů. 

Navíc se pruhy na kočičích hla-
vách poblíž historicky významných 
objektů nezamlouvají památká-
řům. V historickém centru Jihlavy 
bílé pruhy brzy nahradí tzv. parko-
vací špunty.

Řešení, které používá řada zahra-

ničních měst, už je k vidění i u nás. 
„Tvarem jsou to jakési hlavy hříbků, 
přesněji komolé kužely vyrobené z 
litiny, kterými se na dlažbě vyzna-
čí parkovací místa. Je to dlouhodo-
bé řešení s minimálními provozními 
náklady. Je přijatelné i pro památko-
vou péči,“ popsal pracovník úřadu 
územního plánování Zdeněk Dvo-
řák. 

Pořízení parkovacích špuntů pro 
město znamená i úsporu. „Ročně 
zaplatí jihlavská radnice za málo 
trvanlivé vodorovné značení v cent-
ru kolem 200 tisíc korun, parkovací 

špunty přijdou jednorázově asi na 
150 tisíc korun. Jejich životnost je 
mnohonásobně delší,“ uvedl náměs-
tek primátora pro dopravu Jaroslav 
Vymazal. Celkem radnice objed-
nala 500 kusů tohoto originálního 
značení.

Parkovací špunty opatřené měst-
skou grafikou se symboly ježka a 
bodlin najdou využití nejprve na 
Minoritském náměstí ještě letos. 
„Dlouhodobě tu panuje trochu zma-
tek v parkování právě proto, že čáry 
na kočičích hlavách rychle mizí. 
Zbývá se už jen dohodnout, jestli do-

Chytrý průvodce provází 
v Domě Gustava Mahlera

holandština, španělština a ruština.
Celý systém následuje moderní 

trend audiovizuálního řešení expo-
zic a rozšiřuje možnosti, jak získat 
informace o životě Gustava Mahle-
ra i o Jihlavě v druhé polovině 19. 
století.

 Jakub Koumar, 
 Dům Gustava Mahlera

NÁVŠTĚVNÍCI Domu Gustava Ma-
hlera mohou nově využívat audiooprů-
vodce pro chytrá zařízení.  Foto: 
archiv MMJ

Deska se po třiceti 
letech vrátila na 

křížek

KŘÍŽEK u Popic má na sobě doplně-
nou historickou desku s obnoveným do-
bovým písmem. Foto: archiv MMJ

Parkovací špunty v památkové zóně
stanou přednost špunty s přirozenou 
barvou litiny, nebo pro Jihlavu sym-
bolicky stříbrnou,“ dodal Zdeněk 
Dvořák. -tz-


