
STRANA 4 Aktuality NJR – KVĚTEN 2016

V Henčově začaly práce na vybu-
dování nové kanalizace a čistírny od-
padních vod. 

„Jihlava tak v další části města docílí 
souladu s legislativou a požadavků na 
ochranu životního prostředí,“ uvedl 
primátor města Rudolf Chloupek. 
Čistička a čtyři větve nové kanaliza-
ce o celkové délce 1.262 metrů při-
jdou městskou pokladnu na 22 milio- 
nů korun.

„Splaškové vody jsou nyní v Henčově 
likvidovány pomocí žump, domovních 
čistíren odpadních vod a septiků s pře-
pady do potoka,“ popsal situaci Jiří 
Benáček, provozní ředitel městské 
společnosti JVAK, která vybudování 
kanalizace zajišťuje. 

Kanalizace je navržena ve čtyřech 
hlavních větvích jako tzv. oddílná, 
zvlášť pro dešťovou vodu a zvlášť 
pro splaškovou odpadní vodu, která 
poteče do nové čistírny odpadních 
vod. Objekt čističky vyroste v údo-
lí pod obcí u Henčovského potoka. 
Původní neúplná kanalizace, která 
z části obce odvádí splaškové i deš-
ťové vody, bude po vybudování nové 
oddělené kanalizace sloužit pouze 
pro odvádění dešťové vody.

„Výstavba splaškové kanalizace, čis-
tírny odpadních vod, vodovodní a 
elektrické přípojky a příjezdové komu-

nikace, přijde bezmála na 22 milionů 
korun, celou částku zaplatí město Jih-
lava,“ dodal primátor Rudolf Chlou-
pek. Výstavbu organizačně zajišťuje 
městská společnost Jihlavské vodo-
vody a kanalizace a.s. Dodavatel, kte-
rým se z výběrového řízení stala spo-
lečnost  COLAS CZ, a.s., dokončené 
dílo předá do června 2017.

Stavba proběhne ve třech eta-
pách: 

I. etapa – stoka A, vodovodní a 
elektrická přípojka, ČOV a příjezdo-
vá komunikace, stoka B (od šachty 
B12 po šachtu B20);

II. etapa – dokončení stoky B, od-
bočná stoka B1, stoka D, ČOV;

III. etapa – stoka C a odbočná sto-
ka C1, ČOV.  

Stavba je připravena tak, aby byl 
zachován příjezd do obce vždy ně-
kterou z přístupových komunikací. 
Zajištěn bude i odvoz komunálního 
a tříděného odpadu.

Náklady na vybudování splaško-
vé kanalizace v Henčově budou 
21.780.080,09 Kč bez DPH. Zadáva-
cí dokumentaci si vyzvedlo 41 ucha-
zečů, nabídku předložilo 12 ucha-
zečů. Nejnižší nabídku předložila 
a dodavatelem se stala společnost 
COLAS CZ, a.s. -tz-

Henčov bude mít novou 
kanalizaci a čističku

POKLEPÁNÍM na odpadní rouru byla ofi ciálně zahájena výstavba nové kanali-
zace a čistírny odpadních vod v Henčově. Foto: archiv MMJ

 Festival OČIMA GENERA CÍ  za-
vítá do Jihlavy poprvé v sobotu 7. 
května  a svým programem odstar-
tuje štafetu  celorepublikového me-
zigeneračního  festivalu, který putu-
je v průběhu roku po jednotlivých 
krajích. 

Návštěvníci akce i umělečtí aktéři 
z řad dětí, mládeže i seniorů spolu 
komunikují prostřednictvím umění, 
které jedni připravili pro ty druhé. 
Slavnostní zahájení proběhne v 10 
hodin, a tím bude odstartován celo-
denní program v prostorách radnice. 

V rámci vernisáže vystoupí dětí ze 
Základní umělecké školy v Jihlavě. 
Výtvarné i literární ztvárnění téma-
tu  „Souznění“ poskytly děti, mládež 
a senioři Kraje Vysočina. Od 14. ho-
diny proběhne za účasti herců Ho-

ráckého divadla Jihlava autorské čte-
ní příběhů, které napsal sám život. 
Tvůrci těchto literárních děl jsou 
různého věku - od 13 do 96 let.

V 16 hodin vyvrcholí aktivity celo-
denní tvůrčí výtvarné dílny, v rámci 
které se mohou v průběhu celého 
dne připojit návštěvníci svou tvor-
bou ke společnému projektu ARTo-
vé mezigenerační dílny.

Závěr programu v 17 hodin tzv. 
„Čaj o páté... Babičko, dědečku, 
pojďme si spolu povídat“, je neje-
nom mezigenerační setkáním u čaje, 
ale jsou to hlavně osobní vzpomínky 
starší generace, které má možnost 
je takto předat nejen svým dětem a 
vnukům. Jako host vystoupí Zdeněk 
Dryšl - herec Horáckého divadla. 
 -tz-

Festival Očima generací  

ÚSPĚŠNÝ JARMARK. Poprvé v režii magistrátu se na Masarykově náměstí ode-
hrál farmářský jarmark. Akci přálo počasí, ale především zájem veřejnosti, která 
dala najevo svoji přízeň, někteří prodejci balili vyprodané stránky už po poledni. 
Nejen na místě, ale třeba i na sociálních sítích návštěvníci ocenili pestrý sortiment 
a doprovodný program. Jarmark se doplňoval s programem Dne Země. Další jar-
mark bude květinový, proběhne 13. května. -tz-

První jarmark v režii magistrátu

Den Země dokázal překvapit

HROŠÍK? Třeba morče bez srsti přejmenované majitelkou na hrošíka, bylo k vi-
dění v bohatém programu letošního Dne Země (20. dubna), který radnice oslavi-
la na Masarykově náměstí. Přítulné neokoukané zvířátko bylo předváděno jako 
příklad domácího mazlíčka pro alergiky. Den Země samozřejmě nabízel ještě 
mnohem víc a přitáhl stovky lidí. Odehrál se ve spojení s farmářským trhem. -tz-

Akce zastupitelek v zoo
Na slavnostním otevření expozice „Údolí včel“ v Zoologické zahradě Jih-
lava, která se bude konat v pátek 20. 5. 2016 v  15 hodin v areálu zoo, se 
kromě vedení radnice budou podílet i jihlavské zastupitelky. Ve své další 
akci Dámského zastupitelského klubu napříč politickými stranami se ten-
tokrát i s dětmi zúčastní nejen slavnostního zahájení, ale zároveň si pro-
hlédnou zoo v doprovodu průvodce. -tz-

První májovou sobotu 7. května  se 
na jihlavském Masarykově náměstí 
odehraje scéna, jakou už město hod-
ně dlouho nepamatuje, pokud tedy 
vůbec.

 Horácké folklorní soubory Pramí-
nek a Vysočan z Jihlavy, Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu a Studánka ze 
Žďáru nad Sázavou tu odpoledne 
budou za doprovodu muziky společ-
ně tančit a zaplétat přitom májku. 

V doprovodném programu dále vy-
stoupí se svým představením soubor 

Okřešánek z Okříšek a také zahra-
niční host, Folklorná skupina Prasli-
ca ze slovenských Kozárovců. 

Veřejná generálka zaplétání máje 
proběhne už v 11 hodin dopoledne. 
Hlavní program Zaplétání máje se 
uskuteční v 15 hodin na Masaryko-
vě náměstí pod májí, ale již od 13.30 
vystoupí soubor Okřešánek a v 17 
hodin vystoupí zahraniční host, FS 
Praslica z Kozárovců. 

Večer bude hrát jen tak k poslechu 
i tanci cimbálová muzika složená z 
účastníků akce. -tz-

Premiéra: Zaplétání máje

Jarní sezona běžeckých závodů na 
Vysočině odstartovala 26. 3. 2016 
nočním běžeckým závodem v Jihlavě 
u lávky za Kaufl andem. Na start dru-
hého ročníku závodu AXIS NOČNÍ 
DESÍTKY se postavilo více jak devět 

desítek dětí a přes 300 dospělých zá-
vodníků ve všech kategoriích. Start 
prvního závodu dětí odstartoval 
přesně v 19.00, kdy se role startéra 
zkušeně zhostil primátor města. 

 -tz-

Axis noční desítka


