
Lesy v okolí Jihlavy jsou opět čistější
    Lesy a jejich čistota v okolí Jihlavy
jsou logicky předmětem zájmu odbo-
ru životního prostředí magistrátu. Jen
loni odbor životního prostředí ma-
gistrátu města Jihlavy (OŽP) utratil
za likvidaci černých skládek ve městě
230 tisíc korun.
    "Uklízelo se osm velkých černých
skládek, což vyžadovalo i techniku ne-
bo větší počet pracovníků na úklid.
Drobnější černé skládky likvidujeme
pravidelně, někdy i deset za týden,"
upřesnila Lenka Hrbková z odboru.

Podle ní černých skládek výrazně ne-
přibývá, ale zvyšují se náklady na li-
kvidaci a uložení.
    Černé skládky v lesích v majetku
města Jihlavy odklízí Správa měst-
ských lesů (SML). SML disponuje
technikou a pracovníky na úklid sklá-
dek zajistí městská policie ve spolu-
práci s Probační a mediační službou,
která vykonává dohled nad odsouze-
nými k trestu obecně prospěšných
prací. OŽP zajistí ze svého rozpočtu
uložení tohoto odpadu na skládku.

Není ovšem výjimkou, když na úklid
černých skládek nastoupí sami pra-
covníci OŽP v rámci brigády ve vol-
ném čase. "Není to samozřejmě pra-
videlně, ale v rámci možností rádi po-
můžeme," potvrdila vedoucí OŽP Ka-
tarína Ruschková.
    Zajímavou nabídku obdržel jihlav-
ský magistrát od firmy Autodíly Frey
z Velkého Beranova. Majitel firmy na-
bídl pomoc při likvidaci dvou velkých
černých skládek v lese u Kozlova, fir-
ma poskytla nákladní auto na odvoz

nepořádku a následně uhradila i ulo-
žení odpadu na skládce.
    "Jsem myslivec, mám vztah k pří-
rodě. Když jsem v lese viděl hromady
odpadu, kolem kterých bylo i rozbité
sklo, které může být nebezpečné pro
zvěř, ale samozřejmě i pro návštěvní-
ky lesa, rozhodl jsem se alespoň takto
pomoci," uvedl k motivům své po-
moci majitel firmy Aleš Frey. Do bu-
doucna chce firma podobnou pomoc
zopakovat. (Pokračování na str. 3)
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    Blíží se konec roku a s ním i otázky,
které přetrvávají do dalšího roku − rekon-
strukce Horáckého zimního stadionu
(HZS) nebo prodej Prádelen a čistíren.
Nejen na tyto problémy jsme se zeptali
prvního náměstka primátora Radka Vov-
síka.
    Jak to tedy vypadá v současnosti s
HZS?
    Dokončuje se projektová dokumentace
na rekonstrukci HZS. Ta by měla být ho-
tová koncem února 2009.
    V průběhu projektování se zjistilo, že
varianta rekonstrukce za 350 mil. Kč není

příliš ideální, nebo� by se jednalo praktic-
ky o "holou" stavbu bez jakéhokoliv vy-
bavení, neplnící požadovanou multi-
funkčnost. Aby se jednalo o skutečně mul-
tifunkční objekt, bylo by potřeba jít vari-
antou za 460 mil. Kč. Tuto sumu si ale
město z vlastního rozpočtu nemůže do-
volit.
    Budou tedy rozhodovat zastupitelé z
několika variant?
    Na dubnové zastupitelstvo budou pro
zastupitele připraveny k výběru 4 možné
varianty řešení: 1. rekonstrukce za 460
mil. Kč (s tím, že bychom do té doby

sehnali spolufinancování), 2. původní va-
rianta za 350 mil. Kč, 3. varianta oprav
stadionu za cca 20 mil. Kč (jedná se o
pracovní číslo). Tato varianta by zname-
nala nutné zajištění provozu HZS, ale v
případě následné rekonstrukce by tyto
prostředky přišly vniveč. 4. varianta jakési
nulté etapy rekonstrukce, kdy by se re-
konstruoval stadion za cca 80 mil. Kč
(opět velmi pracovní číslo), což by umo-
žnilo provoz stadionu a do další rekon-
strukce by se šlo až po zajištění finančních
prostředků na celou rekonstrukci.
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NOVÁ LÁVKA pro cyklisty a pěší spo-
jující oba břehy přes řeku u Tenis-
centra byla slavnostně uvedena do
provozu 21. listopadu přestřižením
pásky primátorem města Jaroslavem
Vymazalem (uprostřed) a zástupcem
dodavatele stavby a partnerů projek-
tu. (Více uvádíme na str. 8 tohoto
vydání.) Foto: Lubomír Maštera


