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Město Jihlava má k 31. 10. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.606 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – PROSINEC 2014

Bývalý primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal ocenil archiváře a badatele 
Ladislava Vilímka a Veroniku Liško-
vou Cenou primátora statutárního 
města Jihlavy. 

Ladislav Vilímek získal cenu za pří-
pravu jedinečné publikace „I domy 
umírají vstoje“ a propagaci historie 
města Jihlavy. 

Ladislav Vilímek je autorem knihy „I 
domy umírají vstoje“, kterou před ne-
dávnem vydalo město Jihlava. Seriál o 
zmizelých domech vycházel od roku 
2012 v Jihlavském Deníku, a brzy si 
získal značnou oblibu u čtenářů. Jeli-
kož se jedná o jedinečný počin, město 
se rozhodlo projekt podpořit a uce-
lený seriál vydalo jako knihu. 

Texty, fotografi e, a především 

osobní postřehy autora představují 
čtenářům jinou Jihlavu – domy, které 
už nestojí, ulice, které nenávratně 
zmizely zase ožívají, díky autorovým 
osobním vzpomínkám. 

Sám Ladislav Vilímek knihu uvedl 
slovy: „Jihlava. Město ulic a uliček. 
Starých domů, domečků, dřevníků 
a přístřešků. Po tom po všem se mi 
stýská. O tom všem bude moje násle-
dující vyprávění.“

Kniha má 235 stran textu, doplně-
ného černobílými historickým foto-
grafi emi, ojediněle se objevují i foto-
grafi e současného stavu. 

Ladislav Vilímek se věnuje zejména 
osudům židovského obyvatelstva 
města Jihlavy a okolního regionu, 
pečuje o rejstřík s 30 tisíci osob.

Z rukou bývalého primátora Jaro-
slava Vymazala převzala Veronika 
Lišková Cenu primátora statutárního 
města Jihlavy cenu za skvělé sportovní 
výsledky a reprezentaci města Jihlavy. 

V dárkové tašce z radnice byl i 
symbol města ježek, a nově vydaná 
fotografi cká kniha Jihlavy. Veroniku 
Liškovou na cenu navrhl náměstek 
primátora Josef Kodet. Veronika Liš-

ková je členkou Sportovního klubu 
Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava – Ježci Jihlava. Jako vítězka 
republikových her reprezentovala 
vlastní sportovní klub, město Jihlavu 
a Českou republiku na Letních Ev-
ropských hrách Speciální olympiády 
v Antverpách (9. – 21. 9. 2014) v 
bocce (italská varianta známější hry 
petanque).  -lm-

Cena primátora pro Ladislava Vilímka
Primátor udělil ceny

Cena primátora za úspěchy v bocce

CENU primátora statutárního města Jihlavy převzal od bývalého primátora 
Jaroslava Vymazala archivář a badatel Ladislav Vilímek (vlevo).

Foto: archiv MMJ

VERONIKA  Lišková získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili v bocce: zlatou 
medaili v soutěži týmů a v soutěži jednotlivců a bronzovou medaili v soutěži dvo-
jic. Foto: archiv MMJ

V polovině října byl otevřen opra-
vený most přes železnici v Jihlavě, v 
Pávovské ulici. Zároveň skončila uza-
vírka pod dálničním mostem, mezi 
Pávovem a Červeným Křížem. Linky 
MHD 12 a 36 se vrátily do původní 
trasy, náhradní autobusová linka X 
skončila.

Most v Pávovské ulici byl uzavřen 
z důvodu nezbytné rekonstrukce, 
provoz na mostu už byl na hranici 
bezpečnosti. Oprava si vyžádala do-
pravní omezení pro všechny účast-
níky provozu včetně chodců. Veškerá 
doprava včetně MHD byla svedena 
na objízdné trasy po dálničním při-
vaděči I/38. 

Opravený most v Pávovské ulici

Blahopřání ke stovce
Paní Helena Kyralová oslavila stovku 
(nar. 20. 11. 1914). Oslavenkyni na-
vštívili a k výjimečnému jubileu jí bla-
hopřáli primátor Rudolf Chloupek a 
náměstek primátora Jaromír Kalina. 
Stoletá dáma obdržela od města dár-
kový koš, kytici, pamětní list a tomba-
kový čtverec. -tz-

Radnice počátkem léta spustila 
Program zodpovědného nakládání 
s odpady, tedy systém, prostřednic-
tvím kterého mohou občané získat 
úlevu 65 korun na poplatku za svoz 
komunálního odpadu. Do konce lis-
topadu se do motivačního programu 
zapojilo už bezmála 6.100 Jihlaváků. 

Jedním ze způsobů zapojení je 
možnost odevzdávat odpad ve sběr-
ných dvorech. „Chtěli bychom připo-
menout, že pro získání úlevy na po-
platku je nutné donést do kteréhokoliv 
sběrného dvora odpad alespoň dvakrát 
za pololetí. Která domácnost ještě ne-
stihla jednu nebo obě návštěvy a chce 
získat slevu na poplatku, musí tak uči-
nit v průběhu prosince letošního roku,“ 
připomíná vedoucí odboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková. 
Více než polovina zapojených si už 
obě návštěvy odbyla a má nárok na 
úlevu. 

Jihlaváci mohou do sběrného dvora 
odevzdávat například bioodpad, ne-
bezpečné odpady, elektrozařízení 
nebo kovy. Jejich návštěva se za-
znamená prostřednictvím Jihlavské 
karty, nebo speciálně k tomu vydané 
odpadové karty – tímto způsobem 
se na magistrátu, na ekonomickém 
odboru, registrovaly bezmála dva ti-
síce jihlavských domácností. 

Tato podmínka pro získání úlevy 
na poplatku se netýká obyvatel, kteří 
se zapojili buď formou snížení frek-
vence vývozu odpadu, nebo zapoje-
ním se do třídění bioodpadu (zatím 
platí pouze pro Pávov a Zbornou).

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady jsou 
na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
nebo je možné se dotazovat telefo-
nicky (567 167 111), osobně nebo 
e-mailem na adrese tridime.odpad@
jihlava-city.cz. -tz-

Sleva na poplatku za svoz

Od 1. ledna 2015 budou všechny 
tři sběrné dvory v Jihlavě otevřeny, 
kromě všech pracovních dnů, i v so-
botu dopoledne. Už nyní je o sobo-
tách otevřený sběrný dvůr v Havlíč-
kově ulici, od Nového roku to bude 
platit také pro sběrné dvory v ulicích 
Rantířovská a Brtnická. -lm-

Sběr i v sobotu 

„Měření statiky mostu ukázalo velmi 
špatné výsledky. Okamžitě byl zaká-
zán průjezd kamionů,“ vysvětlil dů-
vody pro náročnou rekonstrukci 
vedoucí odboru dopravy Ján Tinka. 
Dodavatel most rozebral až na ob-
louky a znovu vybudoval. Rekon-
strukce mostu vyšla na 7,5 milionu 
korun.   -tz-

Od Nového roku bude možné ode-
vzdávat ve sběrném dvoře v Ran-
tířovské ulici nebezpečný odpad, 
stejně jako ostatních sběrných dvo-
rech v Jihlavě. Z technických dů-
vodů to nebylo dosud možné. Pře-
kážka sběru nebezpečného odpadu 
v tomto dvoře ale pominula, proto 
mohl být jeho provoz rozšířen také o 
sběr této složky. 

Nebezpečné odpady jsou například 
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pes-
ticidy a domácí chemikálie, které ne-
patří do běžné popelnice na směsný 
odpad. Tyto odpady, nebo obaly jimi 
znečištěné, mají nebezpečné vlast-
nosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a 
životní prostředí. Proto musí být vyu-
žity, či odstraněny ve speciálních zaří-
zeních. -tz-

Sběr nebezpečného odpadu


