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Jihlava se umístila na pátém místě 
v celorepublikovém kole srovnávací-
ho výzkumu Město pro byznys 2018. 
V rámci kraje je Jihlava pro byznys dru-
hým nejlepším městem, a to po Hum-
polci. Cenu za druhé místo v krajském 
kole si převzala na krajském setkání 
Svazu měst a obcí v polovině února 
primátorka města Karolína Koubová.

„Podle výzkumu se Jihlava v minu-
lém roce mohla pochlubit vysokým 
podílem podpory veřejné dopravy a vy-
nikající elektronickou komunikací, za 
což patří velký dík hlavně úředníkům a 
jejich poctivé práci,“ uvedla Karolína 
Koubová.

Analytická agentura Datank ve 
srovnávacím výzkumu hodnotí pří-

stup veřejné správy a podnikatelské 
prostředí ve všech městech a obcích 
s rozšířenou působností v České re-
publice. Vyhlašovatelem již jedenác-
tého ročníku výzkumu je týdeník 
Ekonom.

Pátá pozice v celorepublikovém 
kole je pro Jihlavu velkým skokem 
vpřed. Ani v minulých ročnících si 
však metropole Vysočiny nevedla 
špatně, udržela se mezi prvními pa-
desáti městy po deset let.

Nejlepším Městem pro byznys 
roku 2018 se stal Prostějov. V kraj-
ském kole Vysočiny se na vrcho-
lu žebříčku za minulý rok umístil 
Humpolec, za Jihlavou skončil třetí 
Pelhřimov. -tz-

Přeplněné koše, odpadky kolem 
kontejnerových stání, černá skládka 
nebo poškozená lavička či doprav-
ní značka. Každý může napomoci 
k odklizení odpadů a nepořádku, a 
to prostřednictvím aplikace hlášení 
závad na webu města Jihlavy, která 
nese příznačný název Kniha hříchů.

Závadu lze zapsat na adrese www.
odpadyjihlavy.cz, nebo na webu města 
www.jihlava.cz přes odkaz odpady. Poté 
stačí vyplnit formulář, na mapce označit 
místo a případně přidat fotografii.

„Vloženou informaci obratem do-
stane odpovědná osoba, která zajistí 
odklizení. Autor oznámení zároveň 
dostane informaci o tom, jak je věc ře-
šena,“ přiblížila aplikaci vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Kniha hříchů funguje od roku 
2011, kdy do ní záznamy vepisovali 
především strážníci městské poli-
cie a úředníci. Široké veřejnosti byla 
zpřístupněna o tři roky později, od 
té doby se počet zápisů o desítky pří-
padů ročně navýšil. „Podle toho, co 
se vyskytuje na černých skládkách, se 
docela pozná, na co byla akce v obcho-
dech,“ popsal zkušenost Jan Machan-
čík z odboru životního prostředí.

Radnici se daří zajistit odklizení 
černé skládky do tří až deseti dnů. 
„Řada černých skládek vzniká z dob-
rého úmyslu občanů nabídnout obleče-
ní nebo i nábytek tím, že ho „vystaví“ u 
kontejnerů. Smysluplnější je ale obrátit 
se například na charitativní organiza-
ce,“ doporučuje Katarína Ruschková.

 -tz-

Občané využívají Knihu hříchů

Jihlava je pátým nejlepším 
městem pro byznys v republice

Odbor životního prostředí se v po-
sledních letech setkával s častými 
požadavky řady občanů na zavede-
ní svozu kovů. Autorizovaná obalo-
vá společnost EKO-KOM a. s. letos 
přistoupila ke změně politiky a nově 
umožňuje sběr tří druhů odpadů v 
rámci jednoho kontejneru. Kovy se 
budou moci nově vyhazovat do žlu-
tých kontejnerů na plasty. Novou vy-
hlášku schválilo zastupitelstvo města 
v polovině dubna.

„Lidé mají nyní možnost třídit kovy 
do stávajících žlutých nádob na plast. 
Předpokládáme, že budou kontejnery 
sloužit hlavně pro drobné kovy – ple-
chovky, víčka od jogurtů a podobně,“ 
uvedla Katarína Ruschková, vedoucí 
odboru životního prostředí.

Společnost EKO-KOM a. s. finan-

cuje prostřednictvím příspěvků svoz 
separovaného odpadu. Směs plastů, 
kovů a nápojových kartonů ze žlu-
tých kontejnerů vytřídí pracovníci 
na třídící lince společnosti ASMJ s. 
r. o. v Hruškových Dvorech.

Požadavku na zavedení svozu kovů 
magistrát města nemohl v předcho-
zích letech vyhovět kvůli nemožnosti 
ukládat tři komodity do jednoho kon-
tejneru, nyní už je to možné, takže ve 
žlutých kontejnerech můžou končit  
plasty, nápojové obaly tetrapak i kovy.

Druhou změnou vyhlášky je mož-
nost umístit kontejner na bioodpad i 
k bytovým domům. „Chtěli jsme také 
vyjít vstříc majitelům bytových domů, 
kteří mají dvorky a zahrady, aby mohli 
mít v domě nádobu na bioodpad,“ do-
plnila Katarína Ruschková. -tz-

Nově třídění kovů a kartonů

KOVY se budou moci nově vyhazovat do žlutých kontejnerů na plasty.
 Foto: archiv MMJ

Německý Hedenheim an der Brenz 
oslavil 60. výročí partnerství s fran-
couzským městem Clichy a 50. vý-
ročí partnerství s rakouským měs-
tem St. Pölten. Mezi zúčastněnými 
nechyběli ani zástupci Jihlavy, která 
je dalším partnerským městem He-
idenheimu, a to náměstci primátor-
ky Petr Laštovička a Jaromír Kalina, 
společně s uvolněným radním Dani-
elem Škarkou.

„Pro účastníky byl připraven bohatý 
program, který vyvrcholil slavnostním 
setkáním na zámku Hellenstein. Mimo 
setkání si zástupci z Jihlavy prohlédli 
například i centrum města, navštívili 
novou knihovnu nebo Training Centre 
firmy Voith,“ uvedla Jana Petrůjová 
z kanceláře primátorky, která jako 
další člen jihlavské delegace přítom-
ným zastupitelům tlumočila.

„Na jednáních se vzhledem k blížícím 
se volbám mluvilo především o významu 

Oslavy v partnerském Heidenheimu

Evropy a partnerství mezi městy, s ohle-
dem na jejich další rozvoj,“ doplnila 
Jana Petrůjová. Primátor Heidenhei-
mu Bernhard Ilg  poté předal medaili 
předsedovi komise pro partnerství za 
výrazný podíl v této oblasti.

„Heidenheim je v mnohém Jihlavě 
velmi podobný a podobné má i potře-
by. Jihlava se však má od stejně velkého 
města stále co učit. Například místní fir-

my chápou, že výkonnost zaměstnance 
se rovná jeho spokojenosti, a to i za bra-
nami podniku, proto se podnikatelé po-
dílí na rozvoji města. 

Bylo velmi příjemné s primátory He-
idenheimu, St. Pölten a Clichy strávit 
čtyři dny plné diskusí o správě města, 
evropské spolupráci místních samospráv 
a historii našich měst,“ uvedl Petr Laš-
tovička. -tz-

TŘÍDENNÍ návštěvy v Heidenheimu se zúčastnili náměstci primátorky společně 
s uvolněným radním. Foto: archiv MMJ

Jihlavské havíření 2019
21. – 23. června

Masarykovo náměstí,  
smetanovy sady, Pivovar Jihlava
Jihlava se na konci června díky 

Jihlavskému havíření zaplní hos-
ty z měst celé republiky a zahraničí 
v doprovodu hudby, tance i divadel. 
Z náměstí do Smetanových sadů pů-
jdou dva havířské průvody, a to v pá-
teční večer a sobotní ráno. Přijďte 
oslavit havířskou minulost města!

hudba tisíců
červen 2019

Jihlava
Jihlavu i letos zaplní festival Hud-

ba tisíců. Letošní ročník vychází ze 
zaměření na tvorbu Gustava Mahle-
ra, jeho současníků a pokračovatelů, 
jeho uměleckého poselství spolu se 
zaměřením na autory, jejichž život, 
studijní léta nebo tvorba je spjata 
s regionem Vysočiny. 


