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Konec roku se blíží. Magistrát města Jihlavy připomíná 
všem zapojeným do tzv. motivačního programu, že pod-
mínkou pro získání slevy na poplatku za odpad jsou čtyři 
návštěvy sběrného dvora za rok. 

Na dvorech lze v rámci Programu zodpovědného na-
kládání s odpady odevzdávat elektrozařízení, kovy včet-
ně tenkostěnného hliníku, biologicky rozložitelný odpad 
z údržby zahrad, nebezpečné složky komunálního odpa-
du, objemný odpad, a jedlý olej a tuk, uzavřené v plasto-
vých nádobách.  

Sleva z poplatku pro každého člena zapojené domác-

nosti byla pro letošní rok 75 korun.
Pro bližší informace lze kontaktovat pracovníky od-

boru životního prostředí nebo ekonomického odboru 
osobně na pracovišti, mailem, nebo telefonicky (kon-
takty naleznete na webové stránce www.jihlava.cz), nebo 
navštívit městskou webovou stránku, určenou pro oblast 
odpadového hospodářství www.odpadyjihlavy.cz. Na 
webu najdete např. otevírací dobu sběrných dvorů a dal-
ší informace z oblasti nakládání s odpady. 

Aktuálně je do programu zapojeno už 9.232 jihlavských 
domácností. -tz-

Zajděte si pro slevu poplatku 
za odpad do sběrného dvora

Nezapomeňte na čtyři návštěvy sběrného dvora

O kotlíkových 
dotacích

Informační setkání k druhé vlně 
dotací proběhnou 9. října

Krajský úřad Kraje Vysočina pořá-
dá informační schůzky pro žadatele v 
druhé vlně kotlíkových dotací. V Jih-
lavě se schůzky budou konat 9. října 
ve dvou termínech – v 13.00 a v 
16.00 hodin. 

Setkání proběhnou v kongresovém 
sále  krajského úřadu v Žižkově ulic 
57. Další informace na adrese www.
kr-vysocina.cz/kotliky. -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ) prove-
dou do 18. listopadu podzimní mo-
bilní sběr vysloužilých elektrospo-
třebičů, objemného a nebezpečného 
odpadu a odpadu ze zeleně.

„Svozy probíhají o sobotách v měsí-
cích září, říjnu a listopadu. Kontejne-
ry budou umístěny na 62 stanovištích 
v ulicích města Jihlavy. Vývozy se bu-
dou také týkat chatových a zahrád-
kářských kolonií,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Soboty jsou zvoleny záměrně, ne-
boť většina občanů má volno, a tím 
pádem budou mít více času na ode-
vzdání odpadu. Obyvatelé Jihlavy 
budou moci zdarma odložit odpady, 
které již doma nepotřebují, do kon-
tejnerů na objemný odpad a železo. 

Na vybraných stanovištích budou 
přistaveny také zvláštní kontejnery 
na odpad ze zeleně. U všech kontej-
nerů bude odborný dohled, zajišťo-

vaný pracovníky SMJ. Na tato sta-
noviště dále v předem stanovený čas 
přijedou vozidla s kontejnery na pře-
pravu nebezpečných odpadů a zpět-
ně odebíraných elektrozařízení. 

Podrobný rozpis termínů a stano-
višť je uveden také na internetových 
stránkách SMJ.

Více informací občanům rádi po-
skytnou pracovníci SMJ na tele-
fonním čísle 567 553 111. Během 
celého roku mohou občané města 
Jihlavy zdarma ukládat odpady do 
sběrných dvorů, které se nacházejí 
na ulicích Havlíčkova, Rantířovská a 
Brtnická v Jihlavě.

Provozní doba sběrných dvorů:
Havlíčkova ulice: 

pondělí – pátek:  6 – 19 hodin
sobota: 7.30 – 12 hodin

Rantířovská a Brtnická ulice: 
pondělí – pátek: 9 – 17 hodin
sobota: 9 – 13 hodin -lm-

Svozy objemného odpadu

Požár v mateřské škole
V září hořelo v mateřské škole v ulici 

U Dlouhé stěny. Požár půdy  zaměst-
nal pět hasičských jednotek a vyvolal 
sezení krizového štábu města. 

Hasiči při zásahu použili i výško-
vou techniku a dýchací přístroje. 
Událost se obešla bez zranění, odhad 
škody se pohybuje kolem dvou mili-
onů korun. 

Po dobu hrubých stavebních úprav 
není návrat dětí do části budovy MŠ 
U Dlouhé stěny možný. V budo-
vě zasažené požárem byly odkryty 
další plochy, aby se upřesnil rozsah 
škody a následných oprav. Vše bylo 
zkonzultováno a posouzeno znovu 
statikem a ostatními stavebními od-
borníky. 

19. září provedla Krajská hygienic-
ká stanice místní šetření v objektu. 
Vzhledem k tomu, že nejde vylou-
čit veškerá rizika ohrožující bezpeč-
nost dětí a osob a rizika mající vliv 
na jejich zdraví a přitom současně 
provádět stavební práce v části ob-
jektu budovy a vzhledem k nutnosti 
zachování pevného denního režimu 
včetně jeho klidové části, odpočin-
ku, nedala Krajská hygienická sta-
nice doporučení k zachování jaké-
hokoliv provozu po dobu hrubých 
stavebních úprav objektu, které mo-
hou negativně působit na okolí, ze-
jména hlukem a prašností.

„Žádné děti se tedy do budovy v brz-
ké době stěhovat zpátky nemohou. Vě-

říme, že rodiče tuto situaci pochopí. 
Náhradní prostory jsou sice opravdu 
náhradní, ale děti jsou zde se svými ka-
marády a učitelkami, fungují jako tří-
da,“ vysvětlila ředitelka školy Jarmila 
Bučková. 

V této chvíli je podle jejích slov dů-
ležitější budovat vzájemné pozitivní 
vztahy než plakat nad vybavením tříd 
a nepohodlí šaten. S blížící se zimou a 
krátícími se dny je nutné co nejrych-
leji opravovat celý ohořelý krov nad 
ložnicí a středovou chodbou včetně 
elektroinstalace, podhledů... Rozsah 
oprav bude poměrně náročný.

Požár zasáhl krov a stropy, nepřímo 
je poškozena i kuchyně školky v pří-
zemí. Rozebírání a následná oprava 
budovy podle odhadu bude trvat až 
tři měsíce.

Práce na vyklizení budovy, přede-
vším odstranění vlhkých izolací, za-
jistil magistrát, městská policie a sbor 
dobrovolných hasičů. Následně ma-
gistrát zajistil do budovy vysoušeče a 
oslovil stavební fi rmu, která provádí 
opravu poškozené budovy.

Rodičům dětí, kteří si z důvodu po-
žáru a umístění dětí do náhradních 
prostor nechají děti prozatím doma 
a které neplní povinnou předškol-
ní docházku, ředitelka školy promi-
ne úplatu za předškolní vzdělávání 
za každý měsíc do doby návratu do 
opravené budovy MŠ U Dlouhé stě-
ny. -lm-

Jsou ve vašem okolí výrazné osob-
nosti, umělci, sportovci, nebo tře-
ba podnikatelé, kterým se podařilo 
vytvořit nebo dosáhnout něčeho 
výjimečného? Víte o nenápadném 
dobrodinci, který někde někomu 
pomáhá třeba i bez nároku na od-
měnu? 

Dělá někdo městu Jihlavě dobré 
jméno ve světě, zatímco doma se to 
neví? Navrhněte tyto osoby či in-
stituce na některé z ocenění, které 
město každoročně uděluje.

Do 30. listopadu je možné podá-
vat nominace na Cenu města Jihlavy, 
nebo Čestné občanství města Jih-
lavy. Vše důležité pro udělování cen 
najdete na webu města. -tz-

Začal školní rok
Do jihlavských základních škol na-

stoupilo celkem 5.287 žáků. 
Z celkového počtu je 659 žáčků v 

prvních třídách a 90 žáků v příprav-
ných třídách. Jako každý rok přišel do 
jedné ze škol popřát dobrý start do 
nového školního roku a nové životní 
etapy také primátor města. 

Rudolf Chloupek tentokrát navštívil 
prvňáky v ZŠ Křížová, a připojil se k 
němu také radní Kraje Vysočina Mar-
tin Hyský. Náměstkyně primátora pro 
oblast školství Jana Mayerová zahajo-
vala školní rok v ZŠ Demlova. Jihlava 
také zřizuje mateřské školy, a do těch 
nastoupilo celkem 1.788 dětí, z toho 
554 dětí přišlo do mateřinek poprvé.
 -tz-

Nominujte 
osobnosti 

na ceny města

Vedení města Jihlavy prezentovalo 
záměr vystavět Komunitní centrum 
sociálních služeb. Budova, která by 
mohla být zázemím až pro dvě desít-
ky organizací, by měla vyrůst v areálu 
jihlavské nemocnice, nedaleko he-
liportu. S myšlenkou komunitního 
centra radnice oslovila bezmála pět 
desítek organizací, dvacet z nich vy-
slovilo zájem.

 „Neziskové organizace zabývající se 
péčí o různě handicapované osoby jsou 
rozesety po městě, mnohdy v nedůstoj-
ných podmínkách. Zde by mohly být 
všechny na jednom místě, v moderních 

podmínkách. Nabídky organizací se na-
vzájem doplňují, centrum by tedy bylo 
přínosem i pro jejich klienty,“ popsal 
motivy vybudování centra náměstek 
primátora pro oblast sociálních věcí 
Vratislav Výborný. 

Myšlenka centra se doplňuje i s 
plánovanou investicí Kraje Vysoči-
na, který v sousedství hodlá v nej-
bližších letech vybudovat domov 
pro seniory. 

Stavební povolení chce město zís-
kat už v příštím roce, náklady na 
stavbu odhaduje asi na 40 milionů 
korun. -tz- 

Výstavba komunitního centra

Na Masarykově náměstí bude otoč-
ka pro trolejbusy. Ty, stejně jako veš-
kerá další doprava, nebudou moci 
projíždět přes Brněnský most, jehož 
opravu připravuje na příští rok Kraj 
Vysočina.

Objízdná trasa MHD povede 
Okružní ulicí na Masarykovo náměstí. 
Vozy MHD se budou otáčet na Bře-
zinkách U Gábinky, do protisměru se 
otočí na náměstí před Sklípkem. 

Peníze na toto opatření budou 
schvalovat zastupitelé koncem září 
(po závěrce NJR). Otočky chce do-
pravní podnik zřídit ještě letos.

„Podle posledních informací chce 
Kraj Vysočina opravu Brněnského mos-
tu zahájit co nejdříve. Pokud to počasí 
umožní, rekonstrukce začne třeba už v 
únoru,“ pověděl náměstek jihlavského 
primátora pro oblast dopravy Vrati-
slav Výborný. -tz-

Dvě nové
 otočky MHD Sbírka 

pro nevidomé
S bílou pastelkou, symbolem ce-

lonárodní sbírky nevidomých pro 
nevidomé, se letos setkáváme již 
po osmnácté. Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých 
České republiky (SONS) sdělu-
je veřejnosti prostřednictvím bílé 
pastelky, že slepí lidé nežijí ve tmě. 

Sbírka proběhne 
ve středu 11. října

Do ulic s kasičkami a v tričkách 
s emblémem Bílé pastelky vyrazí 
kolem 2.900 dobrovolníků - stře-
doškolských studentů, našich ne-
vidomých členů, příslušníků jejich 
rodin, přátel a příznivců. 

Za minimální příspěvek 30,- Kč 
nabídnou zájemcům bílou pastel-
ku a záložku ve formě pastelky, s 
kalendářem na rok 2018. -lm-


