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Víte, že…
Do žlutého kontejneru na plasty PATŘÍ:   

• krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína 
(nápojový karton), 
• PET lahve, 
• obaly od šampónů a kosmetiky (tělová mléka, kré-
my,...), 

• obaly od běžných domácích čisticích prostředků 
na mytí nádobí, oken, podlah, 
• kelímky od jogurtů, 
• obaly od špaget, bonbónů, čipsů, 
• tácky z balené zeleniny a ovoce, 
• sáčky z odnosu potravin, 
• tašky z igelitu, 
• obaly a balící fólie od spotřebních zboží - bublin-
kové fólie a další, 
• fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji, 
• pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného 
dvora), 
• uzavírací víčka od instantní kávy, 
• obaly od polévek a dalších potravin v prášku,
• obaly z CD.

Do žlutého kontejneru na plasty NEPATŘÍ:

• obaly od olejů, 
• obaly silně znečištěné, 
• obaly od nebezpečných látek, chemikálií a barev, 
• podlahové krytiny, PVC, koberce,
• novodurové trubky.

Je mnoho témat a ještě více názorů.
Dovolím si reagovat na oblast, která 

je Jihlavě v současné době často disku-
tovaná, a je to doprava a parkování.

Zaměřím se na názory k  parkování a 
dopravě přímo v centru města.

Jedna skupina, ke které se přiklá-
ní i dosavadní názor radnice, požadu-
je omezit dopravu v centru, nepovolit 
průjezd náměstím a přesunout privát-
ně parkující vozidla v ulicích  nejlépe 
mimo toto centrum.

Druhá skupina má názor, že chybí 
parkovací plochy v centru, znemožně-
ním vjezdu do některých ulic klesají 
podnikatelům tržby a alespoň omeze-
ný průjezd náměstím by pomohl do-
pravě v okolí centra.

Která skupina má pravdu?
Když se tedy potkají dva názory, tak 

musí dojít na argumenty.
Jak se zachová při argumentaci vede-

ní města? Není přece možné prosazo-
vat názor jedince a myslím, že ani rada 
města není oprávněna vytvářet názor.

Pak je tedy jediná možnost, a to zadat 
studii, jinak řečeno prezentovat názor 
odborníka. To je jistě moudré rozhod-
nutí analyzovat problém, ale uvědom-
me si, že na začátku je nepřímé zadání, 
aby výsledek byl v názorovém souladu 
se zadavatelem.

Druhá skupina, většinou zastoupena 

Slovo zastupitele

Jiří 
Dvořáček

O všem rozhodne názor
osamělými hlasy aktivních jednotlivců 
nebo opět jen ústním prohlášením sku-
pin, nemůže názorově konkurovat.

Dovedu si představit, že umožníme 
výjezd z parkovišť na náměstí na obě 
strany a ulevíme křižovatce Znojem-
ská, obnovíme provoz MHD a povolíme 
jednosměrný provoz v Benešově ulici, 
od pošty bez zákazu jednosměrně vje-
deme do Komenského ulice, zúžíme 
chodníky na ulici Křížová a vytvoříme 
parkovací místa, předěláme „zelenou“ 
plochu před DKO na parkoviště se zele-
ní atd. Je to ale zase jen jeden z názorů.

Věřím, že v budoucnu se podaří vede-
ní města Jihlavy, aby při zadávání studií 
pamatovalo na  analyzování  všech vý-
znamných názorů. 

Pokud jedna názorová strana tvr-
dí, že není možné akceptovat dopravu 
v centru, tak musí doložit racionální 
zdůvodnění, a nestačí obecné tvrzení, 
že všechna města jdou cestou redukce 
dopravy. 

Položme si otevřené otázky.
Proč potřebujeme jezdit do centra 

autem?
Co by pomohlo občanům, aby nemu-

seli jezdit  do centra autem?
Co se stane s centrem, když tam ni-

kdo nepojede?
Je jihlavské Masarykovo náměstí ješ-

tě skutečným „centrem“?
Nevznikají již dnes prostřednictvím 

našeho životního stylu nová logická 
„centra“?

Auto je fenomén dnešní doby, exis-
tence aut přispívá k turistickému ruchu 
a rozvoji obecně, a s tím se musí praco-
vat, a ne se tomu bránit.

 Jiří Dvořáček,
 zastupitel města za ČSSD

Magistrát města Jihlavy ve spolu-
práci s kolektivním systémem Ase-
kol v průběhu září 2015 roznesl při-
bližně 2.000 červených tašek a letáků 
do domácností na sídlišti Březinova. 
Na taškách s potiskem červeného 
kontejneru jsou uvedeny lokality, ve 
kterých jsou umístěny červené kon-
tejnery na drobná elektrozařízení. 

Jedná se o Březinova 62a, Stavbařů 
37, Březinova 112a, Demlova 22 a 
Brněnská 71.

Červené kontejnery slouží k od-
kládání výhradně drobných elek-
trozařízení typu kalkulačka, telefon, 

rádio, klávesnice apod. Tyto infor-
mace budou mimo jiné uvedeny na 
přiloženém letáčku. Větší vysloužilá 
elektrozařízení, jako jsou např. vysa-
vač, monitor, televize apod., je nutné 
zanést do sběrného dvora a neod-
kládat je k červeným kontejnerům. 
V takovém případě se jedná o zaklá-
dání černé skládky.

Cílem této akce je motivovat ob-
čany k třídění elektrozařízení. Ne-
potřebné elektrospotřebiče tak 
mohou vložit do červené tašky a 
odnést k nejbližšímu červenému 
kontejneru. -tz-

Startuje akce Red bag

Zájemci o prodej s vlastním stánkem 
na Masarykově náměstí se mohou při-
hlásit na předepsaném formuláři – při-
hláška k prodeji. 

Cena za užívání veřejného prostran-
ství – 80 Kč/m2 . 

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni 
zejména zájemci o prodej:  

- nápojů - svařeného vína, punče, me-
doviny, káva, čaj, pivo, nealko apod., 

- občerstvení - langoše, bramborák, 
placky, steaky, špecle se zelím, topinky, 
grilovaná kuřata, ryby, polévky, bram-
bůrky, spirály, hranolky, lupínky, klobá-
sy, špekáčky apod., 

- cukrářských a pekařských výrobků 

(sladké pochoutky, cukrovinky, cukrová 
vata, pražené oříšky, oplatky, trdelník, 
frgále, pečivo apod.), nepreferujeme 
prodej perníků,  

- doplňkového zboží - zábavné hračky 
vhodné pro tuto akci – blikací rohy, ba-
lonky apod. 

Prosíme o přiložení fotografie stánku, 
který bude při prodeji použit. 

Přihlášky adresujte:  
Magistrát města Jihlavy, odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy, Masaryko-
vo náměstí  1, 586 01 Jihlava, lze zaslat 
sken přihlášky vč. podpisu na e-mail: 
Alena.zapotocna@jihlava-city.cz do 20. 
10. 2015.  -tz-

Informace pro stánkaře

V objektu bazénu E. Rošického v Jih-
lavě proběhla rekonstrukce sauny. 
Byla provedena celková výměna dře-
věného obložení, podlahových roštů, 
lavic a osvětlení v saunovém srubu. 
Tato rekonstrukce byla provedena za 
cenu 450.000 korun. 

„Dále byla provedena oprava  šatny 

pro návštěvníky, a to za cenu 200.000 
korun. Bazén E. Rošického v Jihlavě  je 
městským objektem a tato rozsáhlá 
rekonstrukce byla provedena z pro-
středků města. Opravou bylo dosaže-
no zvýšení komfortu při saunování pro 
návštěvníky bazénu,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. -lm-

Rekonstrukce sauny 
na bazéně E. Rošického

Hřbitov je místo piety, poslední-
ho odpočinku a místo, kam chodíme 
vzpomínat na naše zesnulé. Z růz-
ných důvodů chceme mít místo spo-
činutí našich blízkých pěkně upra-
vené. Přejeme-li si, aby pomník či 
kamenná deska vydržela i po genera-
ce, je potřeba k této investici v řádech 
desetitisíců přistupovat s rozmyslem 
a po předchozím důkladném výběru 
vhodné firmy. 

V poslední době se množí případy, 

kdy falešní kameníci nabízí k podpisu 
smlouvu přímo na hřbitově. Zejména 
starší lidé by měli být velmi obezřetní 
v okamžiku, kdy je kameník sám oslo-
ví z vlastní iniciativy. Jde o velmi rizi-
kový způsob uzavření smlouvy. 

Ti, kteří podvodníkovi uvěřili, mu 
na zálohách vyplatili v součtu několik 
miliónů korun na práce, které však ni-
kdy neprovedl. V posledních dnech se 
opět několik případů objevilo také na 
Vsetínsku. -lm-

Pozor na falešné kameníky

Služby města Jihlavy (SMJ), které pro-
vozují pohřební službu a krematorium, 
budou otevírat další pobočku v Jihlavě. 

Nová pobočka se bude otevírat v pon-
dělí 5. října 2015 od sedmi hodin. Na-
cházet se bude na Komenského ulici 23, 
naproti vchodu do Horáckého divadla. 

„Široké veřejnosti zde budeme nabízet 
kompletní pohřební služby. Mimo jiné i 
katalogový prodej květin, kde si zákaz-
ník vybere a objedná kytici, kterou si po-
tom vyzvedne v této pohřební službě,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

SMJ budou nabízet nejen pohřeb-
ní vazby, ale i svatební a narozenino-

vé. Dále bude v pobočce zastoupené 
i kamenictví Dvořák z Telče, které bu-
de nabízet prodej hrobových zařízení, 
včetně kompletního servisu i s násled-
nou instalací.

Otevřením nové pohřební pobočky je 
snaha SMJ zpřístupnit tuto službu v sa-
motném centru města Jihlavy. SMJ zde 
také nabídnou parkování zdarma po 
dobu jednání pohřbu. Zákazníci budou 
moci platit také platební kartou, ať už 
zálohu nebo konečnou fakturu. Oteví-
rací doba pohřební služby bude pon-
dělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin.
 -lm-

Nová pobočka pohřební 
služby na Komenského ul.


