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Dvě nové pracovny má k dispozici 
Mateřská škola a Speciálně pedago-
gické centrum Jihlava v Demlově uli-
ci. Pracovna pro fyzioterapii umožní 
dětem s těžkým postižením ze speciá-
lních tříd MŠ pravidelná odborná 
cvičení pod vedením fyzioterapeu-
tky. „Pracovna je vybavena hydroma-
sážní vanou, zvedákem, magnetote-
rapeutickými přístroji, rehabilitačním 
stolem, biolampou a množstvím dal-
ších rehabilitačních pomůcek,“ přiblí-
žil novinku primátor města Jihlavy 
Rudolf Chloupek. 

Druhé pracoviště je určeno pro 
práci speciálních pedagogů. Zde 
jsou poskytovány poradenské služby 
dětem a žákům se speciálními vzdě-

lávacími potřebami, pro radu, jak 
pracovat s postiženými dětmi, sem 
přicházejí i rodiče.

Náklady na vybudování nových 
pracoven byly 1.179.527,- Kč bez 
DPH, které uhradilo město z  roz-
počtu a také ze sponzorských darů.

„Podařilo se posunout a zkvalitnit 
podporu dětí ve speciálních třídách MŠ 
a zajistit tak všestranný rozvoj těchto 
dětí. Rovněž se zlepšily podmínky pro 
práci odborníků,“ uzavřel primátor 
Rudolf Chloupek. Mateřská škola 
a Speciálně pedagogické centrum 
Jihlava pomáhá asi třem stovkám 
„svých“ dětí, celkem zde odbornou 
podporu nachází více než patnáct set 
klientů z celého regionu. -tz-

NOVÉ pracovny umožňují pedagogům na MŠ v Demlově ulici další zlepšení péče 
o děti. Foto“ archiv MMJ

Pracovny pro lepší péči o děti
Na radnici jsou k rozebrání brožur-

ky Jak na nájem bytu. 
Nájemní smlouvu má v České re-

publice téměř 1,4 milionu domác-
ností, zdaleka ne každý nájemník se 
ale vyzná v právech a povinnostech, 
které z nájemního bydlení vyplývají. 
dTest pro nájemníky i pronajímate-
le vydal brožuru, ze které se mimo 
jiné dozví o náležitostech nájemní 
smlouvy, pravidlech pro nájemné a 
další platby, řádném užívání bytu či 
možnostech ukončení nájmu. 

Brožuru je možné získat zdarma 
také elektronicky na stránkách vyda-
vatele www.dtest.cz. -tz-

Brožurka poradí s problémy 
k nájemnímu bydlení

NA RA DNICI je k dispozici brožurka 
Jak na nájem bytu.
 Repro: archiv MMJ

Každý rok na jaře v Jihlavě probíhá deratizace, 
tedy preventivní zásah proti přemnožení hlodav-
ců. Od 6. dubna budou specializované fi rmy na 
pozemcích, v objektech, v podzemí a v kanalizaci 
města pokládat stovky návnad. 

Magistrát ke spolupráci vyzývá také občany a 
fi rmy. Jedině v jednom čase a na co největší ploše 
provedený zásah má patřičný efekt. Dlouhodobá 
prevence se vyplácí, Jihlava řadu let nezazname-
nala závažně vysoké počty hlodavců. 

„Celoplošná deratizace by měla proběhnout v ka-
nalizačních sítích, školských zařízeních, topenářské 
síti, výrobnách, obchodech, fi rmách, prodejnách, 
stravovacích provozech, obytných domech a na vol-
ných prostranstvích,” stojí v dopise, který magis-
trát pravidelně rozesílá na stovky adres jihlav-
ských fi rem.

Radnice vyzývá ke spolupráci i veřejnost. Pokud 
někdo sleduje výskyt hlodavců nebo se s jejich 
přítomností potýká např. ve vlastní nemovitosti, 
může kontaktovat magistrát města Jihlavy, odbor 
správy realit na telefonu 567 167 306, nebo e-mai-
lem na adresu katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 

„Reakce veřejnosti i organizací v Jihlavě jsou velmi 
dobré, díky tomu patří v tomto ohledu Jihlava k nej-
lépe ošetřeným městům v republice,“ chválí Kateřina 
Kadlecová z odboru správy realit. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu 
hlodavců, ale také udržováním pořádku u popel-
nic a kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný 
a vydatný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratiza-
ce vyžaduje od občanů provedení preventivních 
opatření a to zejména:

- u sklepů a skladů utěsnit nežádoucí otvory, 

dveře, okna opatřit sítěmi,
- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-

nám,
- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy.
K provedení práce v soukromých objektech a 

pozemcích je možné si zvolit jakoukoliv akredito-
vanou deratizační fi rmu. Náklady na deratizaci si 
jednotlivci a fi rmy hradí sami, zásahy na pozem-
cích a objektech města hradí město. 

Deratizace v městských objektech bude probíhat 
od 6. do 13. dubna 2016 v režii zlínské fi rmy De-
ratex. Objekty, ve kterých v současné době není 
zaznamenán výskyt hlodavců, je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošetřených míst 
hledají nová neošetřená teritoria. -tz-

Jihlava připravuje pravidelný zásah 
proti hlodavcům - deratizaci

Ještě loni jste za patnáct stovek 
přímo na úřadě vyřídili rychlo-
pas na počkání. Když na to při-
šlo, ochotné úřednice ho vydaly i 
mimo úřední hodiny, aby vytouže-
ná dovolená dobře dopadla. Rych-
lopas platil jen půl roku, ne do 
všech zemí světa na něj pouštěli, 
ale většině zapomnětlivců a nepo-
řádníků vytrhl trn z paty. 

Letos na poslední chvíli nic ne-
vyřídíte, ministerstvo vnitra rych-
lopasy zrušilo. Nahradily je cestov-
ní pasy se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými 
údaji s dobou vydání do 6 pracov-
ních dnů. Tyto pasy mají dobu 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 4.000,- Kč, u dětí do 15 let je 
doba platnosti 5 let, správní popla-
tek je 2.000,- Kč. 

„Pokud tedy zjistíte těsně před od-
jezdem do zahraničí, že nemáte plat-
ný cestovní pas, pořádně si za nový  
připlatíte. Co je horší, že se nový pas 
do odjezdu nemusí stihnout vyrobit. 
Pasy se odesílají do centrální výrobny 
cenin,“ upozorňuje vedoucí správ-
ního oddělení magistrátu města 

Jihlavy Kateřina Škarková.
Není tedy od věci si dokumenty 

dát do pořádku třeba už teď. Na 
úřadech nyní cestovní doklady vy-
řídíte s krátkým, či spíše žádným 
čekáním. S každým dalším týdnem 
blíže k dovoleným bude zájemců 
na chodbách úřadů přibývat. 

Co je příjemnou novinkou, že o 
cestovní pas můžete zažádat kde-
koli v ČR na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností, po-
dání není podmíněno místem trva-
lého pobytu. 

Cestovní pas se strojově čitelný-
mi údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údajise vydává s dobou 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 600,- Kč, u dětí do 15 let se 
vydává s dobou platnosti 5 let a 
správní poplatek činí 100,- Kč. Vý-
robní doba těchto pasů je do 30 
dnů. 

„Připomínáme, že i malé dítě musí 
mít platný doklad totožnosti, a to 
buď cestovní pas nebo občanský prů-
kaz, který se dá použít pro cestování 
po Evropské unii,“ dodává Kateřina 
Škarková.  -tz-

Zítra letíte na dovolenou 
a nemáte pas? Neletíte… 

Po Praze a Brnu je Jihlava jediným 
městem v České republice, kde se 
poběží dobře známý charitativní 
Běh pro Světlušku. Ve čtvrtek 28. 
dubna 2016 večer jsou zváni nejen 
běžci, ale všichni, kdo chtějí pod-
pořit osoby se zrakovým postiže-
ním, do areálu letního kina v Ma-
lém Heulose. Po 18. hodině začne 
doprovodný program. Samotný 

běh bude odstartován po setmě-
ní. Účastníci s čelovkami si budou 
moci k běhu či chůzi zvolit tří nebo 
pětikilometrový okruh setmělou 
Jihlavou - na trasách bude do dobu 
akce vypnuté veřejné osvětlení.

Světluška svítí od roku 2003. Do 
projektu se zatím zapojilo více než 
66 000 dobrovolníků a miliony dár-
ců. -tz-

Běhu pro Světlušku poběžíme 
letos poprvé v Jihlavě


