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Služby města Jihlavy (SMJ) ote-
vřely pro občany města Jihlavy nový 
sběrný dvůr na ulici Rantířovská. 

„V této lokalitě byl zřízen nový sběr-
ný dvůr proto, aby občané sídlišť U 
Hřbitova, Za Prachárnou, Horní Ko-
sov a Na Dolině měli sběrný dvůr ve 
své oblasti,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Na sběrném dvoře o rozloze 450 m2 
je možné odkládat nepotřebný ob-
jemný odpad, kovové odpady, pne-
umatiky, papír, plasty, sklo, televize, 
lednice a další elektrozařízení. Sběr-
ný dvůr je občanům otevřený každý 
všední den od 9.00 do 17.00 hodin, 
kromě státních svátků.

Na sběrný dvůr je možné vjet 
osobním automobilem s vozíkem, 
obsluha sběrného dvora vysvětlí ob-
čanům, kam mají dávat přebytečné 

odpady. Sběrný dvůr na Rantířovské 
ulici je třetím sběrným dvorem ve 
městě Jihlava, vznikl ve spolupráci s 
městskou společností Správa měst-
ských lesů, která pro tyto účely po-
skytla část svého areálu.

„Při realizaci nového sběrného dvo-
ra bylo nutné vybudovat nový nájezd 
pro auta, postavit plot, posuvné brány, 
nainstalovat osvětlení a udělat okolní 
terénní úpravy. Dále se dovezla a po-
stavila bouda a sociální zařízení pro 
obsluhu sběrného dvora a byly přista-
veny kontejnery na odpad,“ řekl Má-
lek. 

Stavební práce, včetně vybavení 
sběrného dvora, přišly SMJ zhru-
ba na 500 000 Kč bez DPH. Sběrný 
dvůr nebude vykupovat odpady, ne-
boť to není sběrna druhotných suro-
vin. -lm- NA ULICI Rantířovská je v provozu nový sběrný dvůr Služeb města Jihlavy.

 Foto: archiv NJR

SMJ otevřely nový sběrný dvůr

Služby města Jihlavy, které provozují 
Vodní ráj v Jihlavě, oznamují, že kry-
tá část je po pravidelné odstávce opět 
otevřena. 

V areálu se prováděly potřebné údrž-
bářské práce na technologii, kterou ne-
lze opravovat za provozu. Jednalo se o 
vypuštění a vyčištění bazénových van 
a akumulačních nádrží, drobné opravy 
a výmalby. Nejnáročnější práce byl ná-
těr střešní ocelové konstrukce nad ba-
zénem a rekonstrukce sauny. Oprava 
sauny spočívala ve výměně dřevěného 
obložení (nově materiál Osika), lavic, 
podhlavníků a roštu (nově materiál 
Abachi), saunových kamen, reguláto-
ru, osvětlení, čidel pro snímání teploty 

a barevného osvětlení. Všechny tyto 
rekonstrukce, opravy a nátěry  stály 
SMJ zhruba 300.000 Kč.  

Návštěvnost Vodního ráje v roce 
2010:

Krytá  část –  od  1.  1.  do  5. 9. – 
109 033 návštěvníků (2009 celý rok – 
114 864 návštěvníků)

Venkovní  část –  od  29. 5. do  5. 
9. –  48  970  návštěvníků  (2009  lé-
to  –  55  059  návštěvníků,  2008  lé-
to  – 47 214 návštěvníků).

Provozní doba se nemění:
Po: 15.00 – 20.00 hodin 
Út, St, Čt: 10.00 – 20.00 hodin
Pá, So: 10.00 – 21.00 hodin 
Ne: 10.00 – 20.00 hodin -lm-

Otevření kryté části Vodního ráje

Jihlava ofi ciálně uvedla do provozu 
zrekonstruovanou a rozšířenou ZŠ 
speciální na Březinově ulici. 

Vznikla dvoupodlažní přístavba za-
hrnující učebny, dílny pro výuku pra-
covních činností, cvičná kuchyň, ke-
ramická dílna, tělocvična se zázemím, 
víceúčelová místnost, hudebna a soci-
ální zázemí. Velkým pomocníkem pro 
práci s imobilními dětmi je stropní ko-
lejnicový systém. 

Součástí komplexního řešení areálu 
školy v　návaznosti na specifi cké po-
třeby jejích žáků je i víceúčelové hřiště 
a speciální plocha (cvičná dráha, pro-
stor pro trampolínu s nástupní rampou 
a spojovací chodníky), veřejné osvětle-
ní celého školního areálu a vybudová-
ní kanalizace. Stávající budova školy 
je nově zateplena a má nová okna. V 
areálu je i služebna jihlavské městské 
policie okrsku Březinky, která rovněž 
prošla rekonstrukcí.  

„Rekonstrukce a rozšíření o přístavbu 
proběhlo za provozu školy, nicméně s mi-
nimálními dopady na její chod. Rovněž 
spolupráce s architekty a projektanty by-
la vynikající. Všichni se snažili vyjít po-
žadavkům na speciální péči o naše žáky 
maximálně vstříc,“ poděkovala při slav-
nostním otevření školy ředitelka Zuza-
na Šimková. Kapacita školy 62 dětí je 
využita na 100 procent, nově zřízená 
praktická škola má se 16 žáky ještě čty-
ři místa rezervu. 

ZŠ SPECIÁLNÍ na Březinově ulici prošla rekonstrukcí a již v tomto školním roce 
je funkční celá řada vylepšení pro učitele a děti. Foto: archiv NJR

ZŠ speciální v novém a rozšířená

„Úroveň společnosti se mimo jiné zob-
razuje v tom, jak se dokáže postarat o 
svoje slabší a nemocné členy. Jsem rád, že 
se naše společnost v chování k nim už v 
mnohém posunula vpřed a že se nám da-
ří pro tyto lidi i zlepšovat technické a ma-
teriální zázemí,“ řekl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal, který považuje tuto 
investici za jednu z nejdůležitějších v 
posledních letech. 

Celkové výdaje včetně všech sou-
visejících výdajů (projektové doku-
mentace, inženýrské práce, stavební 
dohled, bezpečnost práce atd.) jsou 
52.358.705 korun, městu se podařilo 
získat dotaci 46.869.538,79 korun, po-
díl města je 5.489.166 korun. Stavba 
byla zahájena 12. prosince 2008 a do-
končena 12. srpna 2010. -lm-

Na stromech ve městě se více než  
jinde podepisují nevhodné podmín-
ky pro život. 

Například na Hamerníkově ulici v 
Jihlavě mohli obyvatelé v posledních 
letech zaznamenávat časté úhyny 
stromů ve stromořadích. Stejně tak 
v ulicích Pavlova, E. Rošického a Dr. 
Procházky. V některých úsecích byly 
stromy doplňovány výsadbou slou-
povitých habrů. Tato volba se jako 
náhrada původních dřevin neosvěd-
čila, protože tyto stromy mají větve 
nízko nad zemí a především při vý-
jezdu z bočních ulic tvoří překážku 
v rozhledu. 

„Stav stromů ve městě průběžně sle-
dujeme, pravidelně nás informují také 
obyvatelé města. Pokud je to možné, 
snažíme se požadavkům vyhovět,“ řek-
la k připravované obnově stromo-
řadí Martina Gregorová z odboru 
životního prostředí jihlavského ma-
gistrátu. 

V průběhu podzimních měsíců pro-
to dojde k obnově stromořadí v Ha-
merníkově ulici dosazením javorů. 
Stromořadí je rozčleněno na tři úse-
ky.  V prvním úseku (od  ul. Jirásko-
va po ul. Erbenova) a ve třetím úseku 
(od ul. L. Janáčka  po ul. Vrchlického) 
doje k vykácení přestárlých stromů v 
rozhledových trojúhelnících. Koneč-
ný vzhled úseků bude tvořit kombi-
nace stávajících habrů a dosazených 
javorů. Sloupovité habry budou udr-
žovány pravidelným řezem. 

Ve druhém, středovém úseku od 
ulice Erbenova po ul. L. Janáčka pro-
běhne kompletní vykácení stávají-
cích hlohů a tří habrů, které byly do 
stromořadí vysazeny nekoncepčně. 
Do tohoto úseku budou znovu vrá-
ceny hlohy. Celkové náklady obno-
vu stromořadí budou asi 200 tisíc 
korun. 

V příštím roce plánuje správa zele-
ně (odbor životního prostředí, odd. 
služeb v životním prostředí ) provést 
podobným způsobem obnovu stro-
mořadí v ulicích Evžena Rošického, 
Pavlovova  a Dr. Procházky. Výhle-
dově se plánuje obnova v ul. Leoše 
Janáčka a obnova hlohů v ul. Vrch-
lického. 

Zdařilá obnova stromořadí podob-
ného rozsahu byla zrealizována v ul. 
Brtnická v roce 2009.  -lm-

Zdravější stromořadí


