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Do konce května bude v Jihlavě 
probíhat blokové čištění města. Jih-
lavané se mohou připojit a přede-
vším dodržováním pravidel napo-
moci hladkému průběhu úklidu.

Celkem se uklidí skoro 152 kilo-
metrů komunikací včetně 3,4 tisíce 
kanalizačních vpustí. Na úklid se 
použijí tři zametací stroje, dva kro-
picí vozy a další technika na odvoz 
shrabaného materiálu a dopravního 
značení. Na ruční čištění bude při-
jato asi 30 brigádníků, celkem bu-
dou na čištění pracovat čtyři desít-
ky lidí. 

„Loni za blokové čištění město za-
platilo 8,5 milionu korun. Tato zima 
byla mírnější, použilo se menší množ-
ství posypu, proto očekáváme, že účet 
bude tentokrát menší,“ poznamenal 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Josef Kodet.

Komunikace budou nejpozději 
týden před čistěním označeny do-
pravní značkou B 29 s podtabulkou 
„čištění města“ a s vyznačením data 
a značkou IP 25a – zóna zákazu stá-
ní. Respektování dopravního znače-
ní bude kontrolovat Městská policie 
Jihlava.

„Překážející vozidla budeme pro-
střednictvím odtahové služby odstra-
ňovat na náklady majitelů. Upozor-
ňuji na autovraky, na které majitelé 
často zapomínají,“ uvedl zástupce ře-
ditele MP Stanislav Maštera. 

Úklid samostatných chodníků v 
sídlištích a v pěších zónách začal 
ještě před zahájením blokového čiš-
tění v závislosti na počasí (částečně 
již probíhá). Rovněž některé komu-
nikace se čistí v předstihu. 

Od soboty 7. dubna  začne v Jih-
lavě jarní mobilní sběr železa, ob-

jemného a nebezpečného odpadu 
a odpadu ze zeleně. Obyvatelé Jih-
lavy mají možnost do přistavených 
kontejnerů uložit starý nábytek, ne-
funkční elektrospotřebiče, autoba-
terie, zbytky barev a dalších přeby-
tečných nebo nepoužitelných věcí. 

Město Jihlava zabezpečí bezplat-
ný sběr pro občany města. Na akci 
naváže 28. dubna svoz bioodpadu a 
objemného odpadu z chatových a 
zahrádkářských oblastí.  

Harmonogramy s uvedenými mís-
ty a časy pro odevzdávání najdete 
na webových stránkách města Jihla-
vy a uvnitř Novin jihlavské radnice. 

Radnice svoz organizuje dvakrát 
do roka, celkem se sváží kolem 600 
tun odpadu, náklady jsou kolem 
jedno milionu korun. Akci bude 
zajišťovat společnost Služby města 
Jihlavy (SMJ).  -lm- 

Ve městě začíná jarní úklid

Zveme občany města na 
jednání městského zastupitelstva

dne 17. dubna od 13.00 
v budově magistrátu.

Jednání bude přenášeno on-line 
na webu města.

Přijďte s námi oslavit 
Den Země

ve čtvrtek 19. dubna.
Program zveřejňujeme na str. 16 

tohoto vydání.

Vedení města zve občany na
Fórum Zdravého města 

(veřejná diskuse s vedením města 
o největších problémech), 

které se bude konat 15. května 2012 
od 16.00 hodin

v DiODu, Tyršova 12, Jihlava.

Jak dál 
s Purmerendem?  

Náměstek primátora Petr Pospíchal 
se v březnu zúčastnil jednání samo-
správ Purmerendu a Jihlavy. Zeptali 
jsme se ho na výsledky jednání.

Byl jste v Purmerendu a předpo-
kládám, že jste jednal o dalším trvá-
ní či netrvání partnerství s Jihlavou. 
Proč vlastně Purmerend nejprve 
chtěl partnerství ukončit a teď se k 
němu zase přihlásil?

Na úvod trochu historie. Smlouva o 
partnerství byla s nizozemským měs-
tem Purmerend  uzavřena  poprvé v 
roce 1991, poté v roce 2001 a napo-
sledy v roce 2007 s platností do 7. září 
2012. Všechny smlouvy byly na dobu 
určitou. Za posledních 20 let se tak 
navázala  spousta kontaktů mezi spol-
ky, organizacemi a občany obou měst. 
Purmerend bylo první partnerské 
město Jihlavy po roce 1989.

Když město Jihlava obdrželo koncem 
roku 2009 dopis od nového  primátora  
Purmerendu o plánovaném ukonče-
ní partnerství z důvodu nedostatku 
fi nančních prostředků z nizozemské 
strany, byl to bez přehánění šok. Na-
prosto jsme nechtěli věřit tomu, že 
dvacetileté fungující partnerství může 
být takto, řeknu dosti necitlivě, prohlá-
šeno jednostranně za ukončené.  
 (Pokračování na str. 3)

WAGNER: ATLETIKA POTŘEBUJE TRENÉRA. Zvláštní cenu primátora města Jihlavy za celoživotní přínos pro sport 
obdržel v rámci vyhlášení výsledků ankety Sportovec Jihlavska 2011 bývalý atlet Karel Wagner. Člen TJ Spartak Jihlava ze 
slavného období 50. - 60. let minulého století je pro atletické pamětníky velkou ikonou. „Současní atleti jsou na tom lépe, než 
jsme byli my. Ale aby šla česká atletika ještě více nahoru, potřebovala by dobrého trenéra. A ten zatím není,“ řekla 72letá le-
genda, která už padesát let drží krajský rekord v běhu na 100 metrů (čas 10,8). Karel Wagner zasvětil královně sportu prak-
ticky celý život. V dorostenecké kategorii byl držitelem rekordu v běhu na 110 m překážek. Ve výše zmíněném období patřil k 
nejlepším atletům Spartaku a na základě svých výkonů se stal jako jediný jihlavský závodník členem tehdejšího ATK Praha 
(později Dukla). Po návratu do Jihlavy brzy ukončil závodní činnost a začal se věnovat trénování mládeže. Později vykoná-
val funkci rozhodčího, konkrétně v disciplínách běh přes překážky, skok do dálky a sprint.  Foto: Petr Klukan


