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Vzdělávací nabídky 17 školek...
(Dokončení ze str. 18)
• zdravý životní styl - ekologický 

program turistiky a dlouhých vy-
cházek, poznávání historie rodného 
města, oslavy lidových tradic a svát-
ků

• letní a zimní výlety do přírody
• účast v projektu ESF „Biopotravi-

ny do škol“
• práce s talentovanými dětmi - 

účast na výtvarných soutěžích, vlast-
ní keramická dílna, muzikoterapie, 
jedna třída s prvky waldorfské peda-
gogiky

• preventivní logopedická péče, an-
gličtina hrou, „Spiel mit“ - němčina 
hrou

• předplavecký výcvik, solná jesky-
ně, kobudo, školy v přírodě, návštěvy 
kulturních akcí

 
Tylova 6 - „Sluníčko“ 
• jednotřídní MŠ rodinného typu v 

klidné lokalitě města, dobré spojení 
s centrem

• krásná, dobře vybavená zahrada 
využívaná po celý rok

• osvojení si potřebných návyků a 
dovedností, příprava předškolních 
dětí na vstup do základní školy 

• vzdělávací program pro děti: „Z 
pohádky do pohádky“

• rozšířené výtvarné a pracovní čin-
nosti pro všechny děti, účast v soutě-
žích s výtvarným zaměřením

• nabídka plavání a seznamování s 

anglickým jazykem dle zájmu rodičů
• seznamování s PC, zábavné i výu-

kové programy pro děti
• účast na kulturních a sportovních 

akcích
• spolupráce s partnery - MŠ Nad 

Plovárnou, základní školou, PPP, 
knihovnou, záchrannou přírodověd-
nou stanicí, hasiči apod.

U Dlouhé stěny 50 
• Školní vzdělávací program „Zla-

tá brána otevřená“
• základy celoživotního učení a 

studia cizích jazyků; rozvíjení ko-
munikativních dovedností, sezna-
mování s anglickým a německým 
jazykem

• dovednosti zaměřené na zvládá-
ní nových technologií, didaktické 
počítačové hry, projekt KidSmart

• Den otevřených dveří – možnost 
prohlídky MŠ a společné hry rodi-
čů a dětí

• základy hry na zobcovou fl étnu
• výchova k ekologickému cítění, 

poznávání a využívání starých zvy-
ků a tradic

• zvyšování tělesné zdatnosti, tu-
ristické vycházky, dětská olympiáda

• návštěvy divadla, pohádky v MŠ
• systematická příprava na vstup 

do ZŠ Metodou dobrého startu, ne-
spavé třídy pro předškoláky

• prostorná a vybavená školní za-
hrada 

Občané Jihlavy mohou snáze
třídit elektroodpad a baterie

V dubnu v kraji Vysočina přibude 121 červených kontejnerů
Jihlava bude mít k dispozici 21 nových červených 

kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a baterie. Bě-
hem dubna budou nové sběrné nádoby umístěny ved-
le dalších barevných nádob určených pro třídění plas-
tu, papíru nebo skla, kam jsou občané již zvyklí odpad 
odnášet. Dosud je na Vysočině k dispozici pouhých 
šest červených kontejnerů na elektrozařízení, během 
dubna se jejich počet v celém kraji zvýší na 127. 

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná 
elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rá-
dia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony 
a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr 
televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úspor-
ných žárovek, velkých domácích spotřebičů, jako 
jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší 
zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním 
svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách 
nebo opravnách elektrospotřebičů. Kontejnery mají 
také integrovaný box na baterie a akumulátory. 

Drobná elektrozařízení patří k nejhůře tříděným 
druhům elektroodpadu. Díky jejich malým roz-
měrům je mnohem jednodušší je vyhodit do po-
pelnice než odnést například na sběrný dvůr. Pro-
to vznikly tyto tzv. stacionární kontejnery na sběr 
elektroodpadu. Kontejnery mají občanům ulehčit 
třídění elektrospotřebičů a zároveň zvýšit objem 
sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji 
končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické 
recyklaci nedostanou. 

Náměstek primátora města Jihlavy Rudolf Chlou-
pek k instalaci prvních červených kontejnerů ve 
městě říká: „Ochranu životního prostředí v našem měs-
tě považuji za jednu z podstatných priorit, a proto vítá-
me tyto nádoby na drobný elektroodpad jako vynikající 
doplněk stávající jihlavské sběrné sítě. Občané teď díky 
nádobám budou mít možnost vysloužilé elektrospotře-
biče ve městě vracet na 69 místech.“ 

„Kontejnery považujeme za velký přínos pro jednot-
livé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním 
aktivit kraje zaměřených na podporu a rozšiřování 
služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování 
třídění k občanům. Díky červeným kontejnerům se oby-
vatelům kraje rozšíří sběrná síť vysloužilých elektroza-
řízení na bezmála 1.100 míst,“ zhodnocuje projekt 
také člen Rady kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

Společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným 
odběrem elektrozařízení, umisťuje kontejnery v re-
gionu ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vy-
sočina, v Jihlavě se na jejich umístění podílí Magis-
trát města Jihlavy. Výroba a instalace 120 červených 
kontejnerů v kraji vyjde na více než dva miliony 
korun. Dotaci na výrobu a instalaci nádob poskytl 
Státní fond životního prostředí ČR. Na propagaci 
červených kontejnerů v kraji je od března do listo-
padu připravena osvětová reklamní kampaň. Její 
součástí budou například spoty v regionální televizi, 
informační letáky a outdoorová reklama na doprav-
ních prostředcích.

• Židovská 3 (křižovatka s ulicí Palackého)
• Erbenova 58 (u základní školy)
• S. K. Neumanna (parkoviště)
• Slavíčkova 8-12 (parkoviště)
• Březinova 112 a
• Za Prachárnou 37
• Nad Plovárnou 14
• Sokolovská 75 (křižovatka s ulicí Na Růžku)
• U Hřbitova 1
• Demlova 22 (u prodejny)
• Březinova sídliště (parkoviště pod zdrav. stř.)
• Brtnická 9 (u prodejny)
• Letní 6
• Za Poštou 41
• Poláčkova 8
• Romana Havelky 8a
• Královský vršek 30
• Brněnská 71
• Štefánikovo náměstí
• Chlumova 11
• Musilova 36
• U Břízek (křižovatka s ulicí Stavbařů)

Stanoviště červených stacionárních
kontejnerů v Jihlavě

Za napomenutí facka
Městská policie se v krajském městě nenudí. Minulý měsíc byla poblíž obce 

Pístov zadržena trojice mužů, kteří byli podezřelí z krádeže vlnitého plechu 
z bývalých kasáren. „Zadržení demontovali plech z oplocení a byli strážníky za-
drženi poblíž bývalého armádního krytu,“ řekl zástupce ředitele MP Stanislav 
Maštera. V obchodním domě na Masarykově náměstí městská policie řešila 
oznámení o napadení pracovnice prodejny. Prodavačka upozornila dítě na ne-
vhodné chování a následně byla fyzicky napadena rodiči, kteří potom z prodej-
ny odešli. Strážníci rodinu nalezli na Masarykově náměstí.  Při krádeži zboží 
v supermarketu byl zadržen celostátně hledaný muž, další hledaná osoba byla 
zadržena při kontrole neobývaného objektu na ulici Strojírenská.  -lm-


