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Jihlavští občané jsou zvyklí, že 
v březnu nebo dubnu obdrží složen-
ky na úhradu poplatku za svoz ko-
munálního odpadu se splatností do 
konce dubna. Letos složenky přijdou 
až začátkem června, také jejich splat-
nost bude posunuta na 30. června. 

Důvodem pro odložení je přechod 
na nový informační systém, který je 
technicky a časově náročný. Změna 
je jednorázová pro rok 2016, příští 
rok se rozesílání složenek a splatnost 

vrátí na obvyklý dubnový termín. 
Pro případy, kdy občané poplatek 

hradí ve dvou splátkách, je splat-
nost první splátky posunuta rov-
něž do 30. června, splatnost druhé 
splátky zůstává do 30. září. U po-
platku, který občané platí za stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, zůstává splat-
nost nezměněna a je nejpozději 
do 30. června. -tz- 

Složenka na poplatek za 
odpad přijde v červnu

Skvělá čísla za Jihlavu: 415 při-
hlášených ve 132 týmech z celkem 
77 fi rem a institucí znamená ná-
růst účastníků soutěže Do práce 
na kole oproti loňskému roku více 
než 40%. 

Mezi 28 účastnickými městy se tak 
Jihlava zařadila absolutně na 8.místo 
těsně za České Budějovice a Ostra-
vu. „Za námi“ zůstala města jako 
Hradec Králové, Liberec, Ústí nad 
Labem, Zlín a další lidnatější města. 
V přepočtu na počet obyvatel pat-
ří ale Jihlava mezi top tři účastnická 
města, kterými jsou J. Hradec, Ot-
rokovice a právě Jihlava jako jediné 
krajské město. 

Ze statistiky jsou nejpočetněji za-
stoupené fi rmy a instituce. Již tradič-
ně drží tuto pozici zaměstnanci fi rmy 
Bosch Diesel s více než stovkou šla-
páčů. Druhé místo patří Nemocnici 
Jihlava, kde se zapojilo 39 zaměst-
nanců, a i díky podpoře vedení se 
tak Nemocnice Jihlava stala v tomto 
smyslu skokanem roku. Na třetí po-
zici pak o jednu „čárku“ zaměstnanci 

fi rmy Sapeli přeskočili úředníky ma-
gistrátu města. 

„Kampaň a soutěž Do práce na kole 
se v Jihlavě koná i díky podpoře města 
Jihlava. Kampaň Do práce na kole je 
součástí realizovaných a podporova-
ných aktivit v oblasti udržitelné měst-
ské mobility,“ řekl Petr Stejskal, kraj-
ský cyklokoordinátor kraje. 

Současně záštitu nad akcí převzal 
náměstek pro dopravu Jaroslav Vy-
mazal, který městem „protáhl“ účast-
níky cyklojízdy konané v dubnu ke 
Dni Země a kolo k němu neodmys-
litelně patří nejen jako volnočasový 
atribut, ale také jako dopravní pro-
středek pro cesty do práce i v rámci 
přesunů po městě na pracovní jed-
nání. 

V porovnání s jinými městy dnes 
již záviděníhodná infrastruktura a 
opatření pro cyklisty jsou základním 
předpokladem pro rozvoj cyklodo-
pravy. V Jihlavě již prakticky funguje 
páteřní síť a v dohledné době pláno-
vané napojení průmyslové zóny tuto 
pozici ještě posílí. -lm-

V Jihlavě jede Do práce na 
kole rekordních 415 účastníků

Na celodenní návštěvě Vysočiny 
byl v květnu předseda vlády Bohu-
slav Sobotka. 

V programu byla i zastávka v Jih-
lavě, na radnici se sešel s vedením 
města a radními. Témata debaty byla 
místní i neregionální, např. problém 
Jihlavy domoci se vlastního vodo-
hospodářského majetku ve SVAKu, 
zaměstnávání cizinců, inkluze, silnič-
ní napojení průmyslové zóny, infra-
struktura letiště či vybudování vyso-
korychlostní tratě do Jihlavy. 

Premiér v Jihlavě také navštívil 

výrobce letadel fi rmu Jihlavan air-
planes. Předsedu vlády doprová-
zela ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček a 
náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu Eduard Muřický. V dalším 
programu členů vlády na Vysočině 
byla návštěva dispečinku Zdravot-
nické záchranné služby a letecké 
záchranné služby, zázemí podniku 
DIAMO v Dolní Rožínce a prohlíd-
ka průmyslové zóny v Bystřici nad 
Pernštejnem. -tz-

Jihlavu navštívil premiér

Premiér Sobotka a ministryně práce Marxová na magistrátu během své návštěvy 
Vysočiny. Foto: archiv MMJ

Krajské město se připravovalo na 
případný blackout, rozsáhlý výpa-
dek dodávek el. energie.

Po silné vichřici je Jihlava odstřih-
nuta od elektrické energie. V kraj-
ském městě Vysočiny nejedou 
trolejbusy, nesvítí semafory, jsou 
problémy s dodávkami plynu, nete-
če voda, ale tečou lednice a mrazáky. 
Krachuje mobilní síť a internet, po-
stupně dochází energie v noteboo-
cích, tabletech a mobilech, veřejnost 
přesně neví, co se děje, nehraje rádio 
a televize. 

V domácnostech dochází zásoby 
jídla, ale ne všechny obchodní domy 
mají záložní zdroje a mohou prodá-
vat. Výpadek má trvat tři dny, co se 
bude dít v ulicích po setmění?

To jsou jen některé závažné dopa-
dy a otázky spojené s blackoutem – 
rozsáhlým dlouhodobým výpadkem 
dodávek elektrické energie. Na ta-
kovou situaci se připravoval Krizový 
štáb ORP Jihlava. 

„Cvičení prověřuje připravenost lidí 

v krizovém štábu, ve vedení městských 
společností a příspěvkových organizací 
města. 

Město zřizuje školky a školy, a také 
organizace, které pečují o seniory nebo 
nemocné a zdravotně postižené osoby. 
Prověřujeme také funkčnost a kapaci-
tu techniky, kterou máme k dispozici,“ 
uvedl primátor města Jihlavy a před-
seda krizového štábu ORP Jihlava 
Rudolf Chloupek. 

„Krizový štáb ORP Jihlava je pro pří-
pad blackoutu připraven zřídit napří-
klad nepřetržitou službu informační-
ho centra a telefonní informační linky, 
zajistit informovanost prostřednictvím 
webu města Jihlavy, ofi ciální faceboo-
kové stránky města a prostřednictvím 
vyrozumívacího systému (amplionů) 
v ulicích města, které mají záložní 
zdroje na asi 72 hodin provozu. 

V ulicích by se v případě krizové situ-
ace pohybovaly posílené hlídky městské 
policie, které by zajišťovaly jak bezpeč-
nost a dohled, tak informovanost ve-
řejnosti,“ doplňuje primátor Rudolf 
Chloupek.  -tz-

Jihlavu postihl blackout, 
budeme tři dny bez proudu

V květnu bylo slavnostně otevřeno 
výukové centrum zaměřené na eko-
logii - školící Ekocentrum Služeb 
města Jihlavy (SMJ). 

Vybudování Ekocentra začalo v září 
loňského roku a náklady na výstavbu 
vyšly společnost SMJ celkem na 135 
tisíc korun. „Předpokládáme, že roč-
ně projde výukovým centrem tisíce dě-
tí, žáků a studentů, nejen z jihlavských 
mateřských, základních a středních 
škol. SMJ sváží odpad kromě Jihla-

vy ještě z dalších 53 obcí,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Po slavnostním otevření Ekocentra 
proběhla názorná výuka o odpadech 
pro jednu z jihlavských  mateřských 
škol,  Riegrova 21  – „Pastelka“. Dě-
ti se dozvěděly zajímavé informace o 
třídění odpadů, nakládání s odpady 
a o jejich dalším využití. Prohlédly si 
recyklované výrobky z odpadu, sběr-
ný dvůr a zahrály si vědomostní hry.

 -tz-

Slavnostní otevření školícího 
Ekocentra SMJ

ŠKOLÍCÍ Ekocentrum se nachází v prostorách SMJ na adrese Havlíčkova 64, slav-
nostní přestřižení pásky provedl náměstek primátora Jaromír Kalina (uprostřed), 
manažerka obalové společnosti EKO-KOM pro oblast Moravy Pavla Bendová a 
jednatel společnosti SMJ  Jindřich Klega.  Foto: Lubomír Maštera


