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Město Jihlava opět poskytuje domá-
cí kompostéry za zvýhodněnou cenu. 
Občan s trvalým pobytem v Jihlavě 
nebo v příměstských částech má mož-
nost si na odboru životního prostředí 
jihlavského magistrátu podat žádost až 
o dva domácí kompostéry. Žadatel za 
jeden kompostér zaplatí formou jed-
norázového ročního nájemného část-
ku 150 Kč. Po roce přejde kompostér 
do vlastnictví žadatele. 

Kompostéry jsou určeny pro zahra-
dy rodinných domů, zahrádkářské ko-
lonie a chatové oblasti.  Žádat může i 
předseda společenství vlastníků byto-
vého domu, ke kterému náleží oploce-

ný pozemek. Bližší informace – odbor 
životního prostředí magistrátu města, 
ing.  David Marek,  tel.: 567 167 722, 
e-mail: david.marek@jihlava-city.cz 

Do kompostování se hodí většina 
rozložitelných odpadů. Vedle poseče-
né trávy, větví a dalšího odpadu ze za-
hrad i většina odpadů z kuchyně jako 
slupky, odřezky, skořápky, lógr z kávy, 
vylouhovaný čaj atp., do kontejneru se 
ale neukládají např. zbytky masa! Roš-
tové kontejnery (s čtvercovou podsta-
vou jeden metr a vysoké 80 centime-
trů) jsou ze dřeva, po dosloužení je 
tedy možné je ekologicky zlikvidovat.
 -lm-

Jihlava nabízí kompostéry

Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
pondělí  8:00 – 17:00
pondělí  8:00 – 17:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00

V Jihlavě proběhne oslava Meziná-
rodního roku lesů. Na Masarykově 
náměstí tak 10. a 11. května 2011 
opravdu vyroste „les“ z asi čtyř de-
sítek stromků, ve kterém bude pro-
bíhat velmi bohatý a především pro 
děti atraktivní program. Zážitkovou 
formou se seznámí s fungováním le-
sa, jeho ochranou a využíváním.

„Na dvaceti tematických stanovištích 
děti uvidí a vyzkouší si, jak se les sází, 
ochraňuje, vychovává a prořezává, kdy 
a proč se kácí, jak se dřevo využívá, 
opracovává, co lesům prospívá a ško-
dí,“ vyjmenovává z bohatého progra-
mu hlavní pořadatel Milan Slavinger 
z odboru životního prostředí jihlav-
ského magistrátu. Velkou atrakcí ne-
pochybně budou koně, se kterými 
lesníci budou v centru města před-
vádět přibližování dřeva.

„Svoji zručnost si děti vyzkouší při 
výrobě ptačí budky, kterou si poté vy-
věsí u své školy. Připraveny budou zna-
lostní soutěže například v poznávání 
listů, plodů a pupenů dřevin. K vidění 
bude i největší škůdce lesů lýkožrout 
smrkový i další hmyz, také houby a ži-
ví ptáci – především dravci, kteří obý-
vají naše lesy,“ doplnil výčet akcí Ros-
tislav Čech z Lesů české republiky. 

Na stanovištích budou děti dostá-
vat razítka za pozornost a šikovnost, 
na toho, kdo obdrží minimálně deset 
razítek, bude čekat v hlavním stanu 
sladká odměna. Další stanoviště bu-
dou v ukázkách představovat mys-
livost a rybářství, dojde i na čtení 
historie z letokruhů 250 let starého 
smrku, i na vyprávění o těžbě v tro-
pických pralesích Bornea, Sumatry a 
v Západní Papui. -lm-

Oslavíme Rok lesů

Druhá kulturní konference
Jihlava připravuje 2. kulturní kon-

ferenci – KULTURA  V NAŠEM 
MĚSTĚ.

Uskuteční se 5. května 2011 v 15 
hodin ve velkém sále Reform kina 
Dukla, Jana Masaryka 20, Jihlava.

Prezentace účastníků je od 14.30 
hodin.

Účastníci budou seznámeni s tím, 
v jaké míře se podařilo či nepodařilo 
naplnit kulturní koncepci z období 
2006-2010, s fi nancováním kultury 
a způsobem poskytování dotací na 
kulturní akce, s vizí kultury na nové 
volební období 2011-2015 aj. V prů-
běhu kulturní konference bude také 
promítnut zúčastněným fi lm od Jana 
Hřebejka Nevinnost.

Od účastníků pořadatel očekává 

aktivní přístup v tom, že poskytnou 
zpětnou vazbu městu a stávající kul-
turní komisi, přednesou své přihláše-
né příspěvky, či se zapojí do diskuze 
(max. 10 min.), které je třeba písem-
ně přihlásit na základě návratky do 
22. dubna 2011 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu – 
Alena Zápotočná.

Úřad osloví pořadatele jihlavské 
kultury písemnou pozvánkou s při-
loženou návratkou. V případě, že by 
se k Vám tato pozvánka nedostala, 
kontaktujte, prosím, pí Zápotočnou 
na tel. 567 167 438, 737 547 345 ne-
bo osobně na odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy.

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-)


