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Nakloněná silnice, díry v zemi a 
nebezpečná zatáčka jsou pro Úprko-
vu ulici již minulostí. Město nechalo 
tři a půl metru širokou komunikaci, 
lemovanou parkovacím pruhem a 
chodníkem, opravit. Rekonstrukce 
stála 2 a půl milionu korun, a město 
počítalo také s větší bezpečností pro 
chodce.

„V rámci stavebních prací se proved-
lo zúžení místa vjezdu do ulice z uli-
ce Fritzova tak, aby vozidla nemohla 
být odstavována v prostoru křižovat-
ky a znemožňovat tak průchod pěších 
a omezovat vjezd do ulice Úprkova,“ 
uvedl Pavel Svoboda z odboru roz-
voje města jihlavského magistrátu.

Součástí rekonstrukce byly i opra-
vy chodníků, které jsou nově prove-
deny z betonové dlažby a doplněny 
bezbariérovými prvky. Jednosměrná 
vozovka dostala nový asfaltobetono-
vý povrch, parkovací pruh byl prove-
den ze žulových kostek.

Oprava trvala od dubna do srpna, 
protože práce zdržela havárie. „Po 
dobu téměř pěti týdnů byly stavební 
práce pozastaveny z důvodu havárie 
na plynovodním potrubí, které nako-
nec plynárenská společnost zrekonstru-
ovala v celé délce ulice, včetně zhotove-
ní nových přípojek majitelům okolních 
nemovitostí,“ doplnil Pavel Svoboda.

 -tz-

Úprkova ulice je opravená

ÚPRKOVA ulice prošla rekonstrukcí chodníku, vozovky a parkovacího pruhu. 
Snímky ukazují situaci před a po rekonstrukci. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti  
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
13. 10. 2018 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:
Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory
U Hřbitova – u kotelny Dvorce
Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu není nebezpečný odpad a objemný 
odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU 
Z CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 
proběhne v našem regionu pod zá-
štitou Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina a MPSV Týden pěstounství. Do 
akce se vedle nestátních neziskových 
organizací, doprovázejících pěstou-
ny, a příspěvkové organizace Kraje 
Vysočina, zapojily i orgány sociál-
něprávní ochrany dětí při městských 
úřadech obcí s rozšířenou působnos-
tí a základní školy.

Zájemci o problematiku náhrad-
ního rodičovství mohou od 1. – 3. 
října navštívit Dny otevřených dveří 
v doprovázejících organizacích a na 
městských úřadech. 

Na programu jsou besedy s pěs-
touny a odborníky, výstava „Já, pěs-
toun“, promítání dokumentů „Rodi-
če napořád“ a „Sbohem, děcáku“ a 
doprovodné aktivity pro děti. Dota-

zy veřejnosti jsou připraveni zodpo-
vídat přítomní pracovníci. 

Ve čtvrtek 4. října proběhne propa-
gační akce se subjekty zapojenými do 
procesu zprostředkování náhradní 
rodinné péče v Nákupním centru Ci-
typark Jihlava. Celou odpolední akci 
pro veřejnost bude moderovat Milan 
Řezníček, a pro malé návštěvníky jsou 
připraveny kreativní činnosti. 

V pátek 5. října 2018 proběhne 
poděkování a ocenění pěstounů v 
Rodinném centru Robinson Jihlava. 
Děti žijící v pěstounských rodinách 
obdrží od Kraje Vysočina drobný 
dárek a budou moci zdarma se svý-
mi rodiči prožít páteční odpoledne v 
Robinsonu.

Bližší informace naleznete na we-
bových stránkách zapojených orga-
nizací. - tz-

Vysočina – týden pěstounství

Zástupci města Jihlavy se zúčastnili 
22. setkání hornických měst a obcí v 
Sokolově. 

Starosta Sokolova Jan Picka a hlavní 
pořadatel – slavný semestr Jarda Jiskra 
předal jihlavskému primátorovi Ru-
dolfu Chloupkovi světlo svaté Barbo-
ry, putovní hornický prapor Sdružení 
hornických a hutnických spolků Čes-
ké republiky, švancarku a hornický 
flek. Jihlava totiž bude dalším hosti-
telem 23. hornického setkání, které se 
uskuteční od 21. do 23. června 2019.

„Průvodu v Sokolově se zúčastnili 
kostýmovaní jihlavští havířci, a to jako 
nejpočetnější skupina, za Jihlavu nás 
bylo více než šedesát. Průvod zdobila i 
městská královská garda v kostýmech, 
která ho odstartovala výstřelem z muš-
ket. Celkově bylo v Sokolově přes 700 

účastníků setkání,“ přiblížil primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek, který se 
průvodu zúčastnil, společně se svými 
náměstky Radkem Popelkou a Jaro-
mírem Kalinou.

V rámci setkání byla mimo jiné 
udělena cena Lux ex tenebris, v pře-
kladu Světlo v temnotách, Nada-
cí Georgia Agricoly, a to Rudolfu 
Chloupkovi a Jaromíru Kalinovi za 
pomoc při zachovávání a oživování 
hornických tradic na Jihlavsku. „Dále 
město Sokolov věnovalo pamětní list 
městu Jihlava,“ doplnil primátor.

Ceny se budou udělovat i příští rok 
na setkání v Jihlavě. „Primátor města 
Jihlavy převzal v Sokolově Zásady pro 
nominace a udělení ceny Český Per-
mon, což je cena udělovaná osobnos-
tem nebo institucím, které se zasloužily 

Přivítáme hornická města a obce
o rozvoj hornických tradic,“ přiblížila 
Alena Zápotočná z odboru školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu. Cena se bude předávat v 
průběhu Havíření 2019.

„Setkání budeme chystat celou zimu. 
Čekáme, že k nám přijede ještě víc ná-

vštěvníků. Připravujeme změnu trasy 
průvodu, místo konání hlavního dění, 
takže diváci se mohou těšit na spoustu 
novinek a překvapení,“ přiblížil setká-
ní horníků pořadatel pravidelných 
havířských průvodů v Jihlavě Milan 
Kolář. -tz-

HORniCKé oslavy jsou vždy atraktivní podívanou pro návštěvníky. 
 Foto:archiv MMJ


