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 Hokejový klub Dukla Jihlava 
představil připravovanou výstavu 
z historie, která ponese název „Ta 
jihlavská, naše Dukla... hokejová 
univerzita z Vysočiny“.  

 Výstava bude umístěna v budově 
Muzea Vysočiny v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí 57/58 a veřejnosti 
bude přístupná od 17. září do 28. 
listopadu 2010.

 Na výstavě bude k vidění třeba 
váha, na které se před zápasy váži-
ly největší hvězdy z historie klubu, 
ale také sbírka 627 originálních od-
znaků Dukly, kompletní sada dresů, 
píšťalka legendárního trenéra Pit-
nera, stopky, medaile, části výstro-

je, vlajky, plakáty, novinové články, 
fotografi e atd. 

 Příprava expozice ale stále pokra-
čuje a klub hledá další zajímavosti. 
K výstavě tak může přispět kdoko-
liv. „Překvapivě je více různých relik-
vií nikoliv mezi samotnými hokejis-
ty, ale mezi lidmi, a to i v zahraničí. 
Pokud má někdo nějakou s klubem 
spojenou zajímavost, a je ochoten ji 
na výstavu zapůjčit, vítáme to,“ řekl 
jednatel HC Dukla Bedřich Ščer-
ban, který k výstavě přispěl oprav-
du exkluzivním exponátem - trofejí 
Zlatá hokejka pro nejlepšího hráče 
v zemi, kterou získal v roce 1991.  

 -lm-

HC Dukla připravuje výstavu své historie

NA PŘIPRA VOVANÉ výstavě o hokejové Dukle bude k vidění například kom-
pletní sada odznaků. Foto: archiv MMJ

 Radnice nově umožňuje šířit 
kompostéry do zahrádkářských ko-
lonií, chatových oblastí nebo do 
školských zařízení v celém správ-
ním obvodu Jihlavy. 

 „Dosud se kompostéry umisťovaly 
jen na pozemky při domech na území 
města. Radnice vyšla vstříc požadav-
kům lidí, kteří o kompostéry mají zá-
jem, ale stávající pravidla pronájem 
ve zmiňovaných místech neumožňo-
vala,“ řekl tiskový mluvčí magistrá-
tu Radek Tulis. 

 Zájemce si může kompostér na 
rok pronajmout za polovinu poři-
zovací ceny (160 Kč). Pokud dodr-
ží pravidla (např. kontroly způsobu 
užívání), radnice mu po roce kom-
postér daruje. „Jde o další krok ke 
snížení celkového objemu komunál-
ního odpadu. Mezi povinnostmi lidí, 

kteří kompostér od radnice získají za 
poloviční cenu, totiž bude vyrobený 
kompost i zužitkovat,“ uvedla ve-
doucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

 Do procesu kompostování se ho-
dí většina rozložitelných odpadů. 
Vedle posečené trávy, větví a další-
ho odpadu ze zahrad i většina odpa-
dů z kuchyně (slupky, odřezky, sko-
řápky, lógr z kávy, vylouhovaný čaj 
atp., do kontejneru se ale neukládají 
např. zbytky masa!).

 Roštové kontejnery jsou vyro-
beny ze dřeva (po dosloužení je 
možné je ekologicky zlikvidovat), 
s čtvercovou podstavou jeden metr 
a vysoké 80 centimetrů. Pořizova-
cí cena jednoho kusu je 320 korun, 
občané zaplatí polovinu částky. -lm-

Kompostéry nově i do
zahrádkářských kolonií a škol

O tom, že vítězem nemusí být vždy 
jen ten, kdo stane na „bedně“, svědčí 
i výsledky celorepublikové soutěže ob-
cí „O křišťálovou popelnici 2009“, v 
níž se Jihlava dostala poprvé za šest 
let jejího trvání mezi fi nalisty. A ač-
koliv to na první pohled nevypadá, o 
úspěch se skutečně jedná. 

Jihlava patří mezi 14 obcí, které 
nejvíce třídí odpad. Soutěž je urče-
na všem obcím zapojeným v systé-
mu EKO-KOM. V roce 2009 bylo 
do soutěže zapojeno 5 861 obcí (cca 
10,4 mil. obyvatel, což je 98 % české 
populace). 

Obec, která se chtěla dostat do nej-
užšího výběru, musela na svém území 
zajišťovat pro občany sběr čtyř ko-
modit odpadů - papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. Hodnotila se 
hustota sběrné sítě, tedy dostupnost 
systému tříděného sběru pro občany 
a výtěžnost tříděného sběru využitel-
ných komodit (bez kovových odpa-
dů) realizovaného obcí, která musela 
být vyšší než celorepublikový průměr. 

Porota také posuzovala komplex-
nost služeb v odpadovém hospodář-
ství pro občany (zajištění sběru a 
svozu využitelných, směsných, nebez-
pečných, biologických a dalších odpa-
dů apod.), včasnost a úplnost plnění 
smlouvy s AOS EKO-KOM a způ-
sob a kvalitu informování obyvatel o 
správném nakládání s komunálními 
odpady v obci.  

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na 
slavnostním večeru, který se každo-

V Jihlavě opravdu třídíme

PUTOVNÍ KŘIŠŤÁLOVÁ popelnička 
je nyní v dočasné péči vedoucí odboru 
životního prostředí Kataríny Ruschko-
vé. Foto: Radek Tulis

ročně koná v rámci konference Odpa-
dy a obce v Hradci Králové.  

Ačkoliv občané Jihlavy vytřídili v 
roce 2009 v průměru 51,6 kg odpa-
du na obyvatele a toto číslo vysoce 
převyšuje celorepublikový průměr, na 
vítězství to nestačilo.  Vítěznou obcí 
se nakonec staly Průhonice, které si 
odvezly šek na 150 000 Kč a putovní 
Křišťálovou popelnici.  

 Renáta Havlínová, 
odbor životního prostředí 

magistrátu

Služby města Jihlavy (SMJ) letos v Jihlavě provedly dezinfekci sběrných ná-
dob na odpady - popelnic a kontejnerů.

Dezinfekce  proběhla v červnu ve spolupráci s odbornou fi rmou, jež zajis-
tila dezinfekci nádob, které užívají obyvatelé Jihlavy na odpad z domácností. 
„Dezinfekce se týkala zhruba u 6000 popelových nádob  a 600 kontejnerů,“ uve-
dl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob jel po trase svozu komunálního odpadu a 
pomocí hydrauliky, trysek, studené vody a saponátů provedl pod tlakem de-
zinfekci nádoby. Uvedená technologie není schopna z popelnic zcela odstra-
nit ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpadů, které se během používání usadí 
na stěnách a dně popelových nádob.  -lm-

Dezinfekce popelových nádob

 Z důvodu pravidelné odstávky je 
bazén E. Rošického od 30. 6. 2010 
mimo provoz.

Do 31. 8. 2010 bude také sauna mi-
mo provoz.

V době uzavření se budou pro-
vádět malířské a natěračské práce, 
oprava dlažby na bazénu  a údržba 
strojovny. „Všechny tyto výše uvedené 
práce se budou hradit z provozních ná-
kladů bazénu a vyjdou  na částku ko-
lem padesáti tisíc korun,“ řekl Martin 
Málek, tiskový mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ).

Před uvedenou plánovanou od-
stávkou bazénu E. Rošického bylo 
ještě provedeno přebroušení a no-
vé nalajnování palubovky ve spor-
tovní hale umístěné v objektu. Tím, 
že se nově nalajnovala palubovka a 
posunuly se dále od sebe basketba-
lové koše, se sjednotila česká pravi-
dla s pravidly FIBA, tak, jak tomu je 
například v NBA. Tyto práce hradil 
magistrát města a vyšly zhruba na 
270.000,- Kč.

„Pokud se všechno stihne v daném 
termínu, měla by odstávka trvat do 6. 
8. 2010,“ upřesnil Málek. 

 Provoz bude zahájen opět od 7. 8. 
2010 takzvaným „Letním provozem“ 

s otevírací dobou pro veřejnost den-
ně od 10.00 do 18.00 hodin, který 
potrvá až do 31. 8. 2010. Po otevření 
bazénu E. Rošického budou k dispo-
zici pro návštěvníky také venkovní 
travnaté plochy určené ke slunění a 
hřiště na plážový volejbal. Veřejnost 
má také přes celé letní prázdniny 
k dispozici ke koupání a saunování 
krytou i venkovní část Vodního ráje 
v Jihlavě.

Vstupné na 1 hodinu pro veřej-
nost:

děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let 
důchodci – 30,- Kč
dospělí – 40,- Kč
celodenní vstupné – 50,- Kč
Tobogán je v ceně vstupného!
Permanentky neplatí! 

Statistika návštěvnosti veřejnosti v 
uplynulých letech na bazénu E. Ro-
šického:

2005 –   24 434   osob
2006 –   25 903   osob
2007 –   31 878   osob
2008 –   34 193   osob
2009 – 31 845 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 96 404 osob)  -lm-

Odstávka bazénu E. Rošického


