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U příležitosti Dne učitelů bylo za 
svoji práci oceněno dvacet pedago-
gů jihlavských základních a mateř-
ských škol a ZUŠ Jihlava. Akce má 
na magistrátu města Jihlavy čtyřle-
tou tradici. Záštitu převzal primátor 
Jaroslav Vymazal, se zástupci škol se 
za město setkala také primátorova 
náměstkyně pro oblast školství Irena 
Wagnerová. 

Primátor Jaroslav Vymazal připo-
mněl investice, které město v loň-
ském roce v oblasti školství proved-
lo a nastínil záměry pro letošek, byť 
omezené z důvodů očekávaného 
propadu daní. Vyzdvihl význam prá-
ce pedagogů pro všestranný rozvoj 
mladých lidí a důležitost vzdělání 
a  rozhledu pro orientaci v moderní 
společnosti.

Program předávání doplnilo vy-

Jihlava ocenila učitele
stoupení dětí ze ZŠ Demlova a kon-
cert pěvkyně Pavly Fendrichové a 
loutnisty Jindřicha Macka.

U příležitosti Dne učitelů byli 
oceněni: Alena Nováková (ZŠ O. 
Březiny), Ilona Honsová, Dana Do-
čekalová (ZŠ E. Rošického), Xenie 
Nováková (ZŠ Seifertova), Jana Pet-
rů (ZŠ Kollárova), Hana Laštovková 
(ZŠ Nad Plovárnou), Jarmila Moř-
kovská (ZŠ Havlíčkova), Stanislav 
Novotný, Zdeněk Pavlas (ZŠ Dem-
lova), Marcela Hubačová (ZŠ T. G. 
M.), Jana Horská (ZŠ Křížová), Jitka 
Suchánková (ZŠ speciální), Iva Ma-
linová (ZŠ Jungmannova), Helena 
Macounová (MŠ Demlova), Věra 
Kalinová, Jiřina Sedláčková, Helena 
Jarošová, Dana Matýsová, Helena 
Kleinová (MŠ Mozaika), Josef Ze-
man (ZUŠ Jihlava).                         -lm-

PROGRA M předávání doplnilo vystoupení dětí ze ZŠ Demlova a koncert pěvky-
ně Pavly Fendrichové a loutnisty Jindřicha Macka.                       Foto: archív NJR

První dubnový víkend začal v Jihlavě jarní mo-
bilní sběr železa, objemného a nebezpečného 
odpadu a odpadu ze zeleně. 

Obyvatelé Jihlavy dostanou možnost do při-
stavených kontejnerů uložit starý nábytek, ne-
funkční elektrospotřebiče, autobaterie, zbytky 
barev a dalších přebytečných nebo nepoužitel-
ných věcí. Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro 
občany města prostřednictvím společnosti Služ-
by města Jihlavy.

Radnice organizuje pro jihlavskou veřejnost 
mobilní svozy odpadů dvakrát do roka, letos ale 
proběhne zřejmě jenom jarní svoz. 

„Chtěli bychom proto vyzvat občany, aby využi-
li jarních termínů. Samozřejmě ale mohou během 
roku kdykoliv zdarma využít k uložení odpadu 
sběrný dvůr. Důvodem, proč možná budeme muset 
vynechat podzimní svoz, jsou obecně vyšší nákla-
dy, zejména za uložení odpadu. Druhým důvodem 
jsou úspory, které jsme vzhledem k nepříznivému 
ekonomickému vývoji museli přijmout,“ vysvětlila 
náměstkyně primátora pro oblast životního pro-
středí Irena Wagnerová. 

Oba loňské mobilní svozy odpadu přišly cel-
kem asi na 2,6 milionů Kč. Harmonogram svozů 
včetně časů pro odevzdání nebezpečného odpa-
du najdete na webových stránkách města Jihlavy 
a v dubnových Novinách jihlavské radnice.  
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Využijte jarní sběr, 
podzimní asi nebude

Počátkem měsíce se na ZŠ Seifertova konalo 
zajímavé setkání a jelikož škola vychovává bu-
doucí hokejisty, tak zde nemohli chybět hráči 
HC Dukla Jihlava.

Pět hráčů prvoligového týmu vyrazilo v pá-
tek do tělocvičny školy, aby zde sehráli přátel-
ské utkání ve fl orbalu. Z původně zamýšleného 
setkání s členy školního fl orbalového družstva 
se akce rozrostla na téměř celý první stupeň. 
Bylo téměř nemožné vybrat pár hráčů, protože 
s opravdovými hokejisty si chtěl zahrát každý. 
Jakpak by ne, střelit gól profesionálnímu hoke-
jistovi se nám nepoštěstí každý den. 

Dukláci ukázali dětem, jak vypadá sportovní 
rozcvička a poměřili si spolu svoje síly v několi-
ka disciplínách v tělocvičně školy. Na každého 
soutěžícího čekala zajímavá odměna. Na konci 
celého sportovního bloku následovalo společné 
focení a rozdávaly se i autogramy. 

Dukla tak získala desítky budoucích fanoušků. 
Děti ve škole zase zážitek, na který dlouho ne-
zapomenou. Poděkování patří: Janu Hrbatému, 
Tomáši Ficencovi, Ladislavu Rytnauerovi, Janu 
Kašparovi a Oldřichu Bakusovi.                                                
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Dukláci hráli fl orbal 
s žáky ZŠ Seifertova


