
STRANA 12 Aktuality NJR – ÚNOR 2016

Ke konci loňského roku si mohla Jih-
lava připočítat nasvětlení dalších pře-
chodů pro chodce přes frekventované 
komunikace. Jednalo se celkem osm 
upravených přechodů, tři v ulici Vrch-
lického, po jednom v ulicích Znojem-
ská, Brtnická, Romana Havelky, Jana 
Masaryka a Nad Plovárnou. Jihlava in-
vestuje do vyšší bezpečnosti přechodů 
průběžně asi milion korun ročně, nyní 
čtyři desítky upravených přechodů.

„Cílem tohoto projektu bylo především 
zvýšení bezpečnosti chodců na přecho-
dech na nejrizikovějších komunikacích 
v Jihlavě. Stav přechodů neodpovídal 
podmínkám bezpečnosti provozu na po-
zemních komunikacích a existovalo zde 
reálné nebezpečí ohrožení zdraví účastní-
ků silničního provozu,“ uvedl náměstek 
pro rozvoj města Vratislav Výborný. 

Nově vybudované osvětlení pře-
chodů tvoří stožáry s výložníky 
s oboustrannými refl exními bezpeč-
nostními polepy, asymetrické svíti-
dlo s možností naklápění a příslušné 
dopravní značky. 

Stavební práce na projektu probí-
haly od října do listopadu 2015. Zho-
tovitelem stavby byla fi rma RA ISA, 
spol. s r. o., celkové náklady činily asi 
1,3 milionu korun.

Dva z osmi řešených přechodů byly 
fi nančně podpořeny z Fondu Vysoči-
ny v rámci projektu „Bezpečná silnice 
2015 – Osvětlení přechodů pro chod-
ce v Jihlavě“. Celková výše poskytnuté 
dotace z grantového programu Fondu 
Vysočiny Bezpečná silnice 2015 činí 
více než 90 tisíc korun. -tz-

JIHLAVA postupně navyšuje bezpečnost chodců budováním nasvětlených přechodů, které snižují možnost srážky s vozi-
dlem. Foto: archiv MMJ

Další bezpečnější přechody pro chodce

Komise pro sport se novou kon-
cepcí zabývala celý minulý rok na 
několika svých schůzích a užších 
schůzkách pracovní skupiny.

Pro lepší přehled o sportovním 
prostředí v Jihlavě zpracovala Ko-
mise pro sport, tělovýchovu a vol-
ný čas Rady města Jihlavy analýzu, 
jež vycházela z dotazníků rozesla-
ných všem sportovním subjektům 
i provozovatelům sportovních za-
řízení v Jihlavě. Dotazníky byly ro-
zeslány v květnu 2015 celkem 46 
sportovním subjektům. Vyplněné 
je vrátilo 26 subjektů. Dotazníky 
zahrnuly 85 – 90 % registrovaných 
sportovců v Jihlavě, tj. cca 7.000 
sportovců. 

Analýza se zabývala zmapováním 
potřebných finančních prostředků 
pro zajištění sportování mládeže a 
dospělých, ale i množstvím a kvali-
tou sportovních zařízení v Jihlavě. 
Z dotazníkového šetření vyplynu-
lo, že největším problémem je ab-
sence kvalitní haly pro kolektivní 
míčové sporty. Také chybí zimní 
sportoviště pro atlety a řada sou-
časných sportovišť potřebuje cel-
kovou rekonstrukci (HZS, Spor-
tovní hala SK).

Další důležitou věcí, kterou ana-
lýza ukázala, je nedostatek cviči-
telů a trenérů. Stále méně lidí je 
ochotno sportovní výchově obě-
tovat svůj čas dobrovolně a bez 
odpovídající finanční podpory. I 

z tohoto důvodu jsou v některých 
subjektech odmítáni zájemci o 
sport.

Pracovní skupina provedla něko-
lik úprav jednotlivých článků kon-
cepce. Dotace by se měly posky-
tovat na všechny členy jihlavských 
spolků (doposud se poskytovaly 
pouze na členy s bydlištěm v Jihla-
vě) a byly přehodnoceny koeficien-
ty v tabulce při zařazení sportů do 
tří kategorií na základě významu a 
úrovně jednotlivých sportů v Jihla-
vě s přihlédnutím k nákladovosti v 
jihlavských podmínkách jednotli-
vých sportů a volnočasových akti-
vit a jejich rozšíření ve městě.

Koncepce také upřednostňuje za-
bezpečení každoročních velkých 
akcí v Jihlavě s mezinárodní účas-
tí a tradicí, akce se záštitou města 
Jihlavy a akce nejvyššího sportov-
ního významu jako Jihlavský půl-
maraton, AXIS Cup, MTB 24 ho-
din, Jihlavský triatlon, Velká cena 
Jihlavy zápasníků, Pohár Vysočiny 
v akrobatickém rokenrolu.

Do úpravy koncepce byla nově 
zahrnuta podpora servisního cent-
ra sportu v Jihlavě, které významně 
pomáhá neziskovým sportovním 
organizacím v Jihlavě s legislativou 
a účetnictvím.

 Mgr. Jana Nováková Hotařová,
 Rada města Jihlavy

Sportovní komise zpracovala 
novou koncepci sportu 

Služby města Jihlavy svezly v roce 
2015 rekordní množství tříděného 
odpadu. Proti roku 2014 vzrostlo 
celkové množství svezeného vytří-
děného odpadu o 646 tun, což re-
prezentuje růst o 16 %.

Výrazně vzrostlo množství svezené-
ho papíru, konkrétně o 8 %.

„Plastů nám meziročně přibylo 112 
tun, což je narůst o13 % a opět jsme 
dosáhli historicky nejvyšší hodnoty sve-
zených plastových obalů. Nepochybně 
se v tom odráží větší ochota občanů a 
podnikatelských subjektů třídit. Dalším 
důvodem, je také získávání nových zá-
kazníků z řad obcí i podnikatelů,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Těchto 112 tun odpovídá zhruba 
48 plným svozovým vozidlům nebo 
4.800 kusů kontejnerů o obsahu 1100 
litrů, plných plastů.

„V oblasti bílého skla jsme opět překo-
nali rekord, množství bílého skla opět 

přeskočilo sklo směsné. V celkovém souč-
tu jsme svezli 925 tun skla barevného a 
bílého, což je o 78 tun více (9 %).

V roce 2015 jsme také realizovali ve 
větší míře svozy bioodpadů v rámci svo-
zové oblasti, takže na kompostárnu jsme 
uložili celkem 1400 tun bioodpadů, což 
je růst proti roku 2014 o 346 tun (33 %).

Z provozního hlediska je to tak, že pa-
pír svážíme jedním vozidlem čtyři dny v 
týdnu. Barevné a čiré sklo sváží osádka 
„papírového“ auta jeden den v týdnu, 
plasty svážíme jedním vozidlem pět dní 
v týdnu a bioodpady sváží osádka „ko-
munálního“ vozidla dva dny v týdnu,“ 
doplnil Málek.

Rok 2016 by měl být ještě úspěšněj-
ší, protože bude zavedený plošný svoz 
bioodpadů z města Jihlavy. Vzhledem 
k množství papíru se může stát, že 
papír bude nutné sváže už pět dnů v 
týdnu. To se ale ukáže až v druhé po-
lovině roku.  -lm- 

Dosáhli jsme rekordního 
množství separovaného odpadu


