
STRANA    3 Aktuality NJR  -  PROSINEC  2008

Čištění a zazimování kašen
    Jihlavské kašny na Masarykově ná-
městí se dočkaly vypouštění a zazi-
mování.
    SMJ zatím zazimovaly pouze spod-
ní kašnu Amfitrité na Masarykově ná-
městí v Jihlavě. Kašna Neptun na hor-
ní části Masarykova náměstí se bude
nejenom zazimovávat, ale také mo-
bilně zakrývat. Mobilní paravan je za-
tím jen na horní kašně Neptun, a to
z důvodu, že je zde umístěno osvět-

lení. Paravan respektuje tvary dle do-
bových fotografií. Osvětlení v dolní
kašně Amfitrité zatím není plánová-
no.
    Nová sezóna pro kašny začne opět
začátkem dubna 2009. Čištění kašen
se během sezóny provádí cca 1x za 2
měsíce. (dle požadavků Správy realit
města Jihlavy) a stojí zhruba 10.000,−
Kč. −lm−

Jan Dršata
vystřídal Hinka

    V městském zastupitelstvu se ob-
jevila nová tvář. Patří novému měst-
skému zastupiteli Janu Dršatovi
(ODS), který vystřídal zastupitele
Vladimíra Hinka (ODS).
    Jan Dršata složil na jednání zastu-
pitelstva 4. listopadu slib zastupitele.
Je mu 44 roků, pracuje jako vedoucí
střediska stavební firmy. O náhradě
členství Vladimíra Hinka v rozpočto-
vé komisi zatím podle vlastních slov
neuvažuje, ale chtěl by se zapojit do
problémů s územním plánováním.
Vladimír Hink je jako poslanec Par-
lamentu ČR zaneprázdněn a již dva-
krát se nemohl jednání zastupitelstva
zúčastnit. −lm−

Náměstek primátora Martin Hyský
skončil ve funkci a postoupil na kraj
    Výsledky krajských voleb se dotkly také dění na radnici. Náměstek primá-
tora Vladimír Hyský (ČSSD) odešel z radnice na krajský úřad.
    Hyský se stal po dokončení povolebních jednání krajským radním za svoji
stranu a uvolnil tím místo náměstka primátora pro ČSSD. O jeho náhradě
bude jednat vedení města s ČSSD asi v polovině prosince. -lm-

Lesy v okolí Jihlavy...
(Dokončení ze str. 1)
    "Takový přístup soukromníka ne-
pamatuji, velmi to oceňujeme. Z lesa
jsme s pomocí pana Freye odvezli více
než tunu odpadu. Byly to pneumati-
ky, skla, plasty, nárazníky, textilie,
čalounění, sedadla a další kompo-
nenty z aut. Bylo by přínosné, kdyby
přístup pana Freye inspiroval i další
podnikatele," ohodnotil přístup firmy
Robert Ďásek z odboru životního pro-
středí.
    Od počátku letošního roku hradil
OŽP uložení 15,08 t odpadu, pochá-
zejícího z úklidu lesů. K tomu je nut-
no připočíst množství odpadu, jehož
uložení si platila SML sama. Pravi-
delný výskyt černých skládek je na-
příklad v Kropáčkově lese směrem
na Henčov. OŽP zaplatil od počátku
letošního roku za odstranění černých
skládek na území města Jihlavy a v
příměstských částech 291 800 Kč.

−lm−
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Š: 100.00 / V: 67.00

MARTIN HYSKÝ se v listopadu zúčastnil svého posledního jednání městského
zastupitelstva ve funkci náměstka primátora Jihlavy. Foto: Lubomír Maštera
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Městské policii
zemřela strážnice

    Ve věku pouhých 31 let náhle
zemřela strážnice jihlavské měst-
ské policie Marcela Punčochářová.
Její smrt uctili městští zastupitelé
minutou ticha na jednání zastupi-
telstva počátkem listopadu.
    Vedení města nechalo na zna-
mení smutku nad radnicí vyvěsit
černou vlajku. Posledního rozlou-
čení v kněžickém kostele se zúča-
stnily stovky lidí. Kromě nejbliž-
ších příbuzných, kamarádů a přá-
tel se smutečního obřadu zúča-
stnilo vedení městské policie a ko-
legové z práce. −lm−

Foto: 302
Š: 48.00 / V: 67.38

JAN DRŠATA je novým městským za-
stupitelem od 4. listopadu, kdy složil
slib zastupitele.

Foto: Lubomír Maštera

R. Vovsík: Zastupitele čeká rozhodování o HZS
(Dokončení ze str. 1)
    Jak to bude s vedlejší tréninkovou
plochou?
    Samostatnou kapitolou je vedlejší
tréninková plocha, která by se mohla
urychlit tím, že bychom využili peněz
z EU (původně plánovaných na sta-
dion u ZŠ Seifertova). Až po dubno-
vém rozhodnutí zastupitelstva bude
teprve možno vypsat výběrové řízení
na dodavatele vybrané varianty (to
může trvat i půl roku). Je tedy zjevné,
že vlastní rekonstrukce HZS může být
zahájena až po sezóně 2009/2010.
    Jak daleko je připraven prodej
Prádelen a čistíren (PaČ)?
    Pokračujeme v přípravě prodeje
městské společnosti PaČ. Doufám, že
tento prodej se podaří v závěru roku
2009 a získané finanční prostředky
nám pomohou spolufinancovat pro-
jekty hrazené z prostředků fondů EU.
    V současnosti probíhá výběrové ří-
zení na firmu, která prodej připraví.
Termín dokončení přípravy je 31. 5.
2009. Červnové zastupitelstvo by pak
rozhodovalo o vlastním prodeji. V pří-
padě kladného stanoviska zastupitelů
by pak byl ihned zahájen vlastní pro-
dej společnosti. Mám již signály, že
o společnost bude na trhu zájem.
    Trvalým úkolem je boj proti spre-
jerství. Jak se městu daří?
    Nadále pokračujeme v boji proti
všem formám vandalizmu, a tedy i v
boji proti sprejerství. K 20. listopadu

bylo z fondu oprav schváleno vypla-
cení více než 160 tis. Kč majitelům
poškozených nemovitostí za účelem
odstranění těchto "výtvorů". Z toho
polovina prostředků byla čerpána pro-
střednictvím společného projektu s
Integrovanou střední školou stavební.
    Rád bych panu řediteli Tomanovi i
jeho studentům touto formou podě-
koval za spolupráci. Jsem rád, že i
ostatní opatření začínají mít svůj
efekt. Když se dnes procházím kolem
škol ZŠ Březinova a Demlova, pro-
cházím se kolem čistých fasád, ačko-
liv v minulosti tomu tak nikdy nebylo.
Vyčištění těchto fasád i instalace ka-
mer tady splnily svůj účel.
    Sešel jsem se dokonce s jedním z
aktivních jihlavských sprejerů a z jeho
úst jsem se dozvěděl, že jedno z nej-
obávanějších opatření mezi sprejery
je zveřejňování jejich jmen (tedy jmen
sprejerů pravomocně odsouzených za
tuto činnost a starších 18 let). Takže
i v lednu roku 2009 budou opět zve-
řejněna jména těch, kteří nemají re-
spekt k soukromému vlastnictví.
    Pochopitelně i nadále budeme hle-
dat řešení, která by byla v boji proti
sprejerství účinná.
    Po Jihlavě vznikla nová dětská
hřiště...
    Velmi mě těší, že se vloni podařilo
postavit šest zcela nových dětských
hřiš�. Jednalo se o první etapu a i v

následujících letech bychom v této
činnosti rádi pokračovali. Pro rok
2009 počítáme s pěti miliony korun
na zbudování dalších hřiš� a tím na
dokončování funkční sítě těchto hřiš�
po celém městě. Tentokrát by nám
velkou část těchto peněz měly uhradit
prostředky z EU.
    Na konferenci Zdravé město se
jako o jednom z problémů mluvilo
o kvalitě chodníků ve městě...

    Pro rok 2009 jsme si jako prioritu
vytyčili i opravy chodníků, nebo� vní-
máme, že právě toto je jeden z dalších
velkých problémů, trápících obyvatele
Jihlavy. Již v provozním rozpočtu za
tímto účelem vyčleňujeme téměř 30
mil. Kč.
    Dočkat by se tak měly například
chodníky v MPR, podchod na Březin-
kách či rozpadlé parkoviště a chodník
u domu Březinova 127. −lm−


