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Přestupní termín 
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí 
od 1. ledna 
do 31. března 

Od 2. 1. 2020 máme klientské centrum Jihlava 
v centru města na nové adrese. 

Klientské 
centrum Jihlava 
Masarykovo náměstí 1100/35   3. patro

Přestupní termín
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí

1. ledna
31. března

Díky
všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky

Služby města Jihlavy (SMJ) provo-
zují tři sběrné dvory v Jihlavě. Největ-
ší sběrný dvůr je na ulici Havlíčkova 
v areálu SMJ. Sběrný dvůr je určený 
pouze občanům města Jihlavy, nikoliv 
podnikatelům. Zdarma zde občané 
mohou odevzdávat objemný odpad, 
biologicky rozložitelný odpad, dřevo, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plas-

ty, barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky 
a elektrozařízení. 

Celkově bylo na sběrný dvůr obča-
ny Jihlavy odloženo 1127 tun odpa-
dů a to je oproti loňskému roku ná-
růst o 15 %.

Další dva sběrné dvory se nacháze-
jí na ulicích Rantířovská a Brtnická v 
Jihlavě.  -lm-

Do Vodního ráje Jihlava přišlo v loňském roce 
164 tisíce návštěvníků. Krytý areál navštívilo 
126 tisíc lidí. 

Do letního venkovního areálu, který nabízí čtyři 
bazény s ohřívanou vodou, si zaplatilo vstup 37 ti-
síc návštěvníků. 

„Rekord padl 30. června, kdy do venkovního areálu 
aquaparku během dne přišlo 2324 koupání a slunění 
chtivých lidí. Díky nestálému počasí se nám bohužel 
oproti loňskému létu snížil počet návštěvníků ve ven-
kovní části o 16 tisíc návštěvníků,“ řekl mluvčí Slu-
žeb města Jihlavy Martin Málek. 

V letošním roce Vodní ráj oslaví již 20. sezónu 
svého provozu. „Návštěvníci se mohou těšit na řadu 
akcí, které pro ně v rámci oslav připravíme. Předpo-
kládáme, že během měsíce února by měl padnout 
rekord a my přivítáme v aquaparku 3,5 miliontého 
návštěvníka. Šťastný jubilant by měl jako hlavní cenu 
dostat permanentku do Vodního ráje na rok zdar-
ma,“ doplnil Málek. -lm-

Očekáváme 3,5 miliontého návštěvníka

DO LETNÍHO venkovního areálu Vodního ráje, 
který nabízí čtyři bazény s ohřívanou vodou, si za-
platilo vstup 37 tisíc návštěvníků.

 Ilustrační foto: Lubomír Maštera

Jen v Havlíčkově ulici je 1127 tun sběru
� Elektrozařízení: 9683 ks 
� Objemný odpad: 855,38 t
� Bioodpady: 85,20 t 
� Kovy: 75,71 t
� Papír: 53,75 t 

� Plasty: 25,63 t
� Sklo bílé: 2,54 t
� Sklo barevné: 8,74 t
� Nebezpečné odpady: 20,2 t 

Statistika sběrného dvoru na Havlíčkově ulici


