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 (Dokončení ze str. 1) 
Proto jsem přesvědčená, že letošní 

program, který připravilo pro své ob-
čany město Jihlava, je velmi kvalitní, a 
že uspokojí všechny věkové i žánrové 
kategorie. Nabízí již tradiční advent-
ní koncerty v gotické síni radnice, vý-
stavy i řadu zajímavých aktivit.

 Na první adventní neděli se rozsví-
tí na Masarykově náměstí vánoční 
strom a od pondělí 30. 11. do 23. 12.  
bude na náměstí vánoční jarmark, 
který i díky stánkům s občerstvením 
může být místem setkávání se s přáte-
li, jak to vídáme v zemích na západ 
o nás. 

 A o tato setkávání, myslím si, nemo-
hou být advent ani Vánoce ochuzeny 
žádnou ekonomickou krizí. Tato se-
tkávání jsou zcela v naší režii. 

 Půjdeme–li k původnímu smyslu 
adventu a Vánoc, tak  jde především o 
očekávání, o setkávání a o obdarová-
vání. Očekáváme lásku, přátelství, po-
rozumění. Obdarováváme především 
své blízké a oni nás, měli bychom ale 
obdarovávat i ty, které neznáme, jen 
se s nimi potkáváme na ulicích, v au-
tobuse či v ordinacích. A to tím, že se 
na ně budeme usmívat,  pomůžeme 
jim, budeme trpělivější a tolerantnější, 
což nás v podstatě nic nestojí. 

 A ruku na srdce, kdo z nás si pama-
tuje, co měl loni pod stromečkem. Ale 
to, že nám o loňských Vánocích chyběl 
někdo blízký, a nebo jsme sami by-
li mimo domov, si pamatujeme velmi 
dobře. 

 A tak si myslím, že to, jestli budou 
letošní Vánoce bohaté nebo chudé, je 
jen na nás. Zda jsme pro svého part-
nera, děti, rodiče či příbuzné a známé 
skutečně těmi nejbližšími, zda je naše 
láska důležitější než drahý dárek, zda 
si na své blízké uděláme čas a dokáže-
me jim naslouchat. 

 Jestli budeme vzpomínat na klidně 
a radostně prožitý čas s vědomím, že 
máme koho držet za ruku, a nebo ho 
strávíme nesmyslným sháněním dárků 
a hektickým úklidem. 

 K tomu, aby byly letošní Vánoce 
krásné a bohaté,  město Jihlava při-
pravilo ve spolupráci s partnery kva-
litní nabídku kulturních i volnočaso-
vých aktivit. A všem svým občanům 
přeje jejich příjemné prožití, hodně 
zdraví a štěstí v roce 2010

Irena Wagnerová,
náměstkyně primátora

Obdarujme...

Vedení města zve občany  na 

Pozvání na Vánoce

slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu 
na Masarykově náměstí 

dne 29. listopadu od 15.00 hodin. 
Připraven je kulturní program, vy-

stoupení primátora města i Strom 
splněných přání Hitrádia Vysočina.

Dále zveme občany na 

kulturní akce, 
které jsou připraveny v době vánoč-

ních oslav na Masarykově náměstí 
i v budově jihlavského magistrátu. 
Přehled kulturních akcí uvádíme na 
str. 10 uvnitř vydání NJR.

-lm-  

 Zimní údržba ve městě byla zahá-
jena 1. listopadu na základě objed-
návky odboru dopravy magistrátu. 

 „Pokud vznikne povětrnostní situa-
ce mimo toto období, bude zahájena 
na pokyn objednavatele pohotovost. 
Ukončení objednávky se stanovuje na 
31. 3. 2010,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek.

 Zimní údržba spočívá v zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti místních ko-
munikací. 

Závady ve schůdnosti přechodů 
pro chodce na místních komuni-
kacích a průjezdných úseků silnic 
měst, jakož i závady ve schůdnosti 
místních komunikací určených vý-
hradně pro chodce, je povinen od-
straňovat vlastník, tj. město Jihlava 
prostřednictvím správce místních 
komunikací.

 Vlastník chodníků je povinen 
udržovat schůdnost chodníků, a to 
odstraněním napadaného sněhu, 
zdrsněním náledí a ušlapaných sně-
hových vrstev.

 K posypu se smí používat písek, 
kamenná drť nebo sůl. Je zakázáno 
používat popel, škváru, domovní 
odpad a jiné hmoty znečišťující ko-
munikace nebo ovzduší. Schůdnost 
těchto komunikací se udržuje v šířce 
odpovídající intenzitě pěšího provo-
zu, nejméně však 1,5 m, u přechodů 
pro chodce nejméně 3 m.

 Zimní údržbu budou zajišťovat 
na základě smlouvy a objednávky 
Služby města Jihlavy (SMJ), včetně 
zpravodajské služby a to na místních 
komunikacích I., II., III. a IV. třídy 
ve vlastnictví města Jihlavy podle 
schváleného pořadí důležitosti.

 Časové limity k obnově sjízd-
nosti s výjimkou kalamitních situací 
jsou stanoveny takto:

 Po skočení spadu sněhu - nebo vy-
tvoření námrazy.

- I. pořadí důležitosti - do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti - do 12 ho-

din
- III. pořadí důležitosti - po ošetře-

ní komunikací I. a II. pořadí, nejpoz-
ději však do 48 hodin.

 SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II., a III. třídy včetně 
chodníků (spadají do komunikací 
IV. třídy).

 Pracovníci SMJ budou také zajiš-
ťovat ruční čištění schodišť, přecho-
dů pro chodce a ostatních ploch. Na 
tuto práci bude operativně připrave-
no nastoupit až 35 lidí. 

„Desatero“ k zimní údržbě

 Posypová činnost je rozdělena:
a) preventivní posyp
b) posyp chemickými rozmrazova-

cími látkami
c) zdrsňovací posyp
d) likvidační posyp
e) úložiště posypových materiálů
 Materiál na posyp:
- 1100 t soli
- 650 t písku 
- 0 t drť: objednává se aktuálně od 

místních fi rem na základě klimatic-
kých podmínek, viz velká vrstva spa-
daného sněhu

- 1 kubík ekogritu - NOVINKA   na 
zkoušku : ekologický posypový ma-
teriál na    bázi pálené hlíny, zatím se 
další množství neobjednává.

 Úložiště posypových materiálů - 
sůl, písek a drť jsou uloženy v ulici 
Telečská - autopark Pístov. Solanka 
je odebírána ze zásob SÚS Jihlava a 
SÚ Dálnic Velký Beranov.

 Dále bylo rozmístěno po Jihlavě 
na 100 kusů plastových kontejnerů k 
uskladnění posypového materiálu na 
ruční posyp.

Také jsme rozmístili kůly v počtu 
30 kusů podél místních komunikací, 
a to konkrétně v lokalitách Henčov, 
Heroltická, Kosovská, Průmyslová, 
S. K. Neumanna a Vrchlického. 

 V zimním období se intenzivně 
sleduje vývoj počasí a je zřízen dis-

pečink údržby místních komunikací, 
jehož činnost je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně.

 „Změnou je také takzvaný „chodní-
kový zákon“, který nám určuje starat se 
nově o dalších  50 km chodníků. Město 
Jihlava také vydalo nařízení o vyme-
zení úseků, které se nebudou v zimě 
udržovat. SMJ jako pověřený správ-
ce místních komunikací bude muset 
označit tyto neudržované úseky tabul-
kou „V zimě se neudržuje“,“ řekl tisko-
vý mluvčí SMJ. „Jedná se o 145 úseků 
místních komunikací a chodníků, na 
které umísťujeme cca 400 cedulí s tím-
to textem. Úseky byly vybrány pro svůj 
malý dopravní význam a jsou evido-
vány v pasportu komunikací,“ doplnil 
Málek.

 Magistrát města vyčlenil prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací i díky údržbě nových úseků na 
12 milionů korun. 

 Celkové náklady za zimní údrž-
bu: 

od 1. 11. 2005 - do 31. 3. 2006 
činily - 11.166 461,- Kč
od 1. 11. 2006 - do 31. 3. 2007 
činily - 4.089 274,- Kč
od 1. 11. 2007 - do 31. 3. 2008 
činily - 5.787 044,- Kč
od 1. 11. 2008 - do 31. 3. 2009 
činily - 8.717 909,- Kč.               -lm-

 Vážení spoluobčané, 

 od počátku listopadu platí tzv. chodníkový zákon. V zimě jste se o 
chodníky před vašimi domy starali většinou sami, město dosud udržova-
lo jen ty frekventované, nyní se ale musí postarat o většinu chodníků v 
celém městě. 

Délka udržovaných chodníků se tak ve srovnání s loňským rokem pro-
dlouží ze 100 na 155 kilometrů, znamená to zajištění většího množství 
techniky a pracovníků na úklid sněhu. Celkem se bude udržovat 327 km 
komunikací ve vlastnictví města (tj. chodníků a silnic). 

 Ne všechna místa je možné uklidit mechanizací, mnoho špatně pří-
stupných míst bude nutné uklízet manuálně. Roční náklady na zimní 
údržbu se z průměrných 10 milionů zvednou odhadem na 15 milionů 
korun. 

 Nemůžeme slíbit, že všechny chodníky budou například po noční sně-
hové nadílce okamžitě uklizeny - některé úseky budou upraveny už v brz-
kých ranních hodinách, jiné i při maximálním nasazení techniky a lidí 
budou ošetřeny až během dne. 

 Blížící se zima bude první, po kterou bude město muset zajišťovat 
údržbu takového rozsahu. Jihlava se své zákonné povinnosti nezříká, ne-
hodlá přijímat opatření, kterými by se této povinnosti vyhnula. Letošní 
zima bude „zkušební“, nové zkušenosti budeme moci uplatnit v příštích 
letech. Chceme vás proto požádat o shovívavost, pokud zimní údržba ne-
bude ideální. Děkujeme.                                                                    Radek Tulis, 

tiskový mluvčí magistrátu

Výzva vedení města k občanům

 Služby města Jihlavy (SMJ) začaly v listopadu rozvěšo-
vat vánoční ozdoby v ulicích města Jihlavy. 

 Nejprve se provedla kontrola a drobné opravy vánoční 
výzdoby, která je přes rok umístěna ve skladu SMJ. Poté 
se udělala revize elektriky, připravil elektrický rozvaděč a 
vyměnily žárovky na světelných řetězech, které jsou za-
věšené na lípách kolem morového sloupu na Masaryko-
vě náměstí.

 „V těchto dnech se pohybují naši pracovníci s plošinou v 
ulicích centra města. Rozmístili postupně po sloupech 24 
kusů modrobílých vánočních ozdob, které mají podobu stro-
mečků,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 V minulém týdnu se začaly již také rozvěšovat tradiční 
vánoční ozdoby, které ozdobí ulice Matky Boží, Palacké-
ho, Komenského a Benešova. Na závěr se na Masaryko-

vo náměstí v Jihlavě umístí vánoční strom. Na letošní vá-
noční strom se opět pověsí 27 kusů modrých světelných 
řetězů v celkové délce 540 metrů.

 Součástí předvánoční pohody budou také vánoční trhy 
a bohatý kulturní program. Trhy opět zajišťují SMJ a bu-
dou zahájeny od 29. listopadu souběžně se slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu a potrvají do 23. prosi-   
nce.                                                                                              -lm-

Vánoční výzdoba města Jihlavy
Celková hrubá cena vánoční výzdoby:
 650.000,- Kč vánoční osvětlení (rok 2007 )
 133.000,- Kč vánoční ozdoby na strom (rok 2008)
 280.000,- Kč náklady na opravu, rozvěšování 
 vánoční výzdoby, spotřebovaná energie - zajišťují SMJ
 (rok 2009).


