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Aktuality

Magistrát připravuje akce na Rok lesů
V rámci Mezinárodního roku lesů
připravuje v týdnu od 9. 5. do 15. 5.
odbor životního prostředí ve spolupráci s krajským ředitelstvím lesů
ČR několik akcí v prostorách radnice a na Masarykově náměstí.
Podle vyjádření Milana Slavingera
půjde o výstavu v prostorách radnice
a na Masarykově náměstí se připravuje vzdělávací program pro veřejnost a studenty.
Radnice tak reaguje na výzvu, kdy
Valné shromáždění OSN vyhlásilo
rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů
a vyzvalo zainteresované, aby společně zvýšili povědomí o tom, jak důležité je hospodaření trvale udržitelným způsobem ve všech typech lesů
tak, aby tyto lesy byly přínosem pro
současné i budoucí generace.
U příležitosti mezinárodního roku lesů bude vydána publikace, která vás seznámí se základními daty o
lesním hospodářství v ČR, informacemi o lesích v našem regionu a dále
v ní naleznete i mnoho praktických
rad pro hospodaření v lesích. Publikace je určena jak pro všechny zájemce o les a lesní hospodářství, tak
i pro vlastníky lesa, kteří v ní najdou
řadu zajímavých a praktických informací.
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JIHLAVSKÝM lesům se věnuje pozornost každoročně. Snímkem se vracíme k minulé výstavě v prostorách magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Jihlava dala peníze nemocnici

Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE

Jihlavští zastupitelé schválili dotaci pro Zdravotnickou záchrannou
službu kraje Vysočina ve výši 50 tisíc
korun na nákup defibrilátoru. Ten
používá výjezdové stanoviště právě
v Jihlavě.
Multifunkční zařízení umožňuje
monitoring srdeční činnosti, defibrilaci, zevní stimulace a dálkový přenos EKG křivek na specializovaná
pracoviště.
Další z poskytnutých dotací je také
určena do oblasti zdravotnictví. Zastupitelé z rozpočtu města uvolnili
300 tisíc korun pro Nemocnici Jihlava na nákup vybavení pro oddělení
paliativní péče.
Oddělení bude pečovat především

k humanitárnímu využití a následnému ekologickému zpracování nevyužitelného textilního materiálu

o pacienty s pokročilým nádorovým
onemocněním, péče je zaměřena na
tišení bolesti a na psychologickou a
duchovní podporu. Jde o první oddělení tohoto typu v kraji Vysočina.
„Lidé umírají na akutních lůžkách či
lůžkách následné péče, kde i při maximální snaze nelze vždy odpovídající péči poskytnout. Chybí erudovaný
personál v paliativní medicíně, prostory neumožňují nepřetržitý kontakt s
příbuznými a blízkými…“ uvádí se v
žádosti Nemocnice Jihlava, která jako první lůžkové zařízení v ČR zvítězila ve výběrovém řízení MZČR pro
poskytování následné ústavní péče
v oboru paliativní medicína a léčba
bolesti.
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Likvidace škodlivého odpadu
Lehce se řekne – Bóže, pár lahviček
rtuti. A prásk s ní do popelnice. Jenže ono to není tak jednoduché.
„Dne 1. února byla naše společnost
složkami Integrovaného záchranného
systému informována o nalezení rtuti
na adrese Husova 37 v Jihlavě,“ řekl
tiskový mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Složky IZS
provedly zajištění a zachycení nebezpečného odpadu. SMJ poslaly svého
pracovníka přes likvidaci nebezpečného odpadu. Ten přepravil nebezpečný odpad na sběrný dvůr SMJ v
Hlavlíčkově ulici.
„Z důvodu opatrnosti byl přemístěn do areálu sběrného dvoru odpad
včetně nádoby, ve které byl zajištěn.
Později došlo k odbornému vyjmutí a roztřídění nebezpečných odpadů
pracovníky naší společnosti. Odpad
byl umístěn do speciálního kontejneru
na nebezpečné odpady, zaevidován a
označen. Následně jsme objednali li-

S B Í R K U POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozeno
• Hračky
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:
5.3.2011
čas:
od 9,00 – 17,00 hodin
místo: přistavený vagón na nádraží: JIHLAVA - město
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Opilci, zloději, podvodníci

kvidaci tohoto odpadu u specializované firmy. Do doby likvidace byla rtuť
umístěna v kontejneru na nebezpečné
odpady,“ řekl Málek. SMJ musely
kvůli nebezpečným odpadům zlikvidovat celý obsah kontejneru, aby
se předešlo úniku i malého množství rtuti.
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Také v lednu řešila městská policie
v okresním městě poměrně obvyklé
případy. Řekl to zástupce ředitele Stanislav Maštera.
Na základě oznámení byl počátkem
roku ve dvoře domu na ulici Matky
Boží zadržen muž, který se pokusil odcizit horské kolo, brusku a sadu nářadí.
Při řešení drobné krádeže strážníci
zadrželi pachatele, který byl osobou v
celostátním pátrání Policie ČR. Další
hledaná osoba byla zadržena strážníky městské policie při pochůzkové
činnosti na ulici Fibichova.

Na ulici Tovární bylo nalezeno zaparkované vozidlo, odcizené předcházející den na ulici Hany Kvapilové. Při řešení běžného dopravního
přestupku došlo ke zjištění, že řidič
řídí vozidlo v době platnosti zákazu
řízení.
V jednom z barů v ulici Benešova
strážníci zasahovali proti podnapilému muži, který napadal obsluhu zařízení. Vzhledem k tomu, že se jeho
agresivita stupňovala, došlo k jeho
umístění na protialkoholní záchytnou stanici.
-lm-

