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Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pohřební službu a krematori-
um v Jihlavě, rozšířily kapacitu vsypové loučky. 

Nová vsypová loučka má kapacitu  2688 míst a zatravnění bude realizováno 
až na jaře příštího roku. Po roční údržbě trávníku by měla být využívána celá 
plocha od jara roku 2012. SMJ předpokládají, že právě v tomto čase bude s 
největší pravděpodobností naplněna kapacita stávající loučky.

Celé vybudování nové vsypové loučky vyšlo na 470.000,-Kč. Současná ka-
pacita loučky z roku 1996  je 594 míst a bude tak zaplněna po 14 letech. Prv-
ní vsyp se uskutečnil v květnu roku 1998.

Kapacita nové vsypové loučky by měla krajskému městu Jihlava stačit při 
současném počtu úmrtí a uzavíraných smluv na 40 až 50 let. -lm-

Nová vsypová loučka 
v areálu krematoria

Dobrovolní hasiči z Jihlavy - Písto-
va se konečně dočkali dlouho oče-
kávané přístavby hasičské zbrojnice. 

Přístavba zbrojnice zahrnuje nový 
hlavní vstup, sociální zařízení, pří-
ruční sklad pro hasičský materiál a 
v rámci stavebních prací bude pro-
vedena i oprava stávající garáže. Dů-
vodem rozšíření zázemí byla potře-
ba většího prostoru pro skladování 
techniky (kalová čerpadla, motoro-
vé pily a další) a materiálu potřeb-
ného k zásahům. 

Nemovitost se také používá k ve-
řejným účelům, jako jsou např. vol-
by nebo veřejné schůze příměstské 
části. 

Přístavba hasičské zbrojnice v Pís-
tově je zaplacena z rozpočtu města 
Jihlavy, částka je 511.296 korun bez 
DPH. 

JSDH Pístov sdružuje 27 hasičů, 
z toho 13 v zásahové jednotce, kte-
rá se kromě činnosti v obci aktivně 
zapojuje i v dalších částech města 
Jihlavy, například při odčerpává-
ní vody po vydatných deštích ne-
bo pomáhala při likvidaci následků 
sněhových kalamit. 

„Opravu a rozšíření prostor hasič-
ské zbrojnice chceme udělat příští rok 
také v části města Heroltice. Důvody 
jsou podobné jako v Pístově – nevy-
hovující technický stav a nedostatečná 
velikost budovy,“ popsal další záměry 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 
„Po dokončení opravy v Herolticích 
budou všechny objekty užívané dob-
rovolnými hasiči v Jihlavě v pořádku. 

PŘESTŘIŽENÍM pásky slavnostně otevřeli novou zbrojnici pístovských dobrovolných hasičů primátor města Jaroslav Vy-
mazal a náměstek primátora Josef Kodet. Foto: archiv MMJ

Hasiči v Pístově mají větší zbrojnici

Při kontrolní akci pořádané ve spo-
lupráci s Policií ČR byl zadržen řidič 
vozidla, který jezdil po Křižíkově ulici 
s vypnutým osvětlením vozidla. „Ná-
slednou kontrolou bylo zjištěno, že řidič 
se před jízdou posilnil alkoholickým ná-
pojem a má v krvi 1,59 promile alkoho-
lu,“ řekl zástupce ředitele městské poli-
cie Stanislav Maštera. 

Na ulici Srázná byl zadržen mladík, 
který zde skákal po karoseriích zapar-
kovaných vozidel. Na základě oznáme-
ní byl na ulici Žižkova zadržen mladík, 
který ve společnosti dvou spolupacha-
telů sprejoval na zastávku MHD.  

Na základě oznámení sousedů za-

jišťovali strážníci první pomoc muži, 
který neodpovídal na zvonění a klepá-
ní na dveře. Od rodinných příslušníků 
ale bylo zjištěno, že musí být doma. 
Po přivolání hasičů a otevření bytu 
byl muž nalezen ve špatném zdravot-
ním stavu, sedící v rohu místnosti. Na 
místo přivolaný lékař RZS mu posky-
tl první pomoc a muž byl převezen do 
lékařského zařízení.

Při běžné kontrolní činnosti bylo 
zadrženo pět osob, po kterých bylo 
policií vyhlášeno celostátní pátrání, a 
dvě osoby byly z důvodu podnapilosti 
předány na protialkoholní záchytnou 
stanici. -lm-

Skákal po autech

Základní škola v Jungmannově ulici 
v Jihlavě připravuje svoje žáky mimo 
jiné na další vzdělávání v oblasti za-
hradnických učebních oborů. Škola je 
už od loňského září zapojena do tříle-
tého projektu Praktická environmen-
tální výuka. Ten je zaměřen na rozví-
jení poznatků a dovedností žáků školy 
v oblasti péče o rostliny, ať již domácí, 
nebo okrasné. 

„Věříme, že projekt zvýší šance našich 
žáků na úspěšnou přípravu pro budoucí 
pracovní uplatnění v zahradnických pro-
fesích a posílí jejich konkurenceschopnost 
při vstupu na trh práce,“ uvedla ředitel-

ka školy Božena Kučerová. 
V rámci projektu už byla zřízena in-

teraktivní učebna a minizahradnictví 
v budově školy a také pozemek a ar-
boretum. V interaktivní učebně si žáci 
osvojí teoretické poznatky, v miniza-
hradnictví drobné zahradní práce, ve 
venkovních učebnách  zvládnou běžné 
zahradnické práce.

Projekt OP VK Praktická environ-
mentální výuka je spolufi nancován 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České re-
publiky. Ukončení projektu je pláno-
váno na 30. 6 . 2012. -lm-  

ZÁKLADNÍ škola Jungmannova připravuje své žáky mimo jiné na zahradnické 
obory. Foto: archiv MMJ

„Zelená“ ZŠ Jungmannova

Nicméně pak budeme muset praco-
vat na zlepšování vybavení,“ doplnil 
starosta Okresního sdružení hasičů 
Jihlava Jiří Bláha.

Zázemí a vybavení pro dobrovol-

né hasiče v Jihlavě se v uplynulých 
několika letech podařilo významně 
zlepšit. 

Nákladem 11,5 milionu korun 
město Jihlava opravilo a rozšířilo 

zbrojnici na Sokolovské ulici, kam 
se podařilo od HZS kraje Vysoči-
na získat i cisternu, pro dobrovolné 
hasiče ve Zborné město získalo te-
rénní vozidlo. -lm-


