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 Pět stovek kompostérů nabídne 
radnice obyvatelům města. Požádat 
si o ně mohou už nyní, komposté-
ry jsou ve výrobě, jakmile je radnice 
obdrží, bude možné je vyzvednout 
na místě, které radnice oznámí. „Jde 
o další krok ke snížení celkového obje-
mu komunálního odpadu. Mezi povin-
nostmi lidí, kteří kompostér od radnice 
získají za poloviční cenu, totiž bude vy-
robený kompost i zužitkovat,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková.

 Kompostér občan dostane na rok 
do pronájmu, při splnění všech pod-
mínek se po této lhůtě stane jeho 
majetkem. Žadatel musí vlastnit na 
území města nemovitost s pozem-
kem a musí řádně platit za odpad. 
Při splnění těchto podmínek dosta-
ne kompostér k dispozici, po dobu 
jednoho roku bude mít radnice prá-
vo kontrolovat, jak se se zařízením 

Je možné požádat o kompostér

V minulém vydání NJR jsme omylem 
oznámili zprávu o poskytnutí domácí-
ho kompostéru magistrátem zdarma. 
Za chybu se omlouváme.                     -lm-

Omluva

nakládá. Po roce radnice kompostér 
uživateli daruje.

 Roštové kontejnery budou ze dře-
va (po dosloužení je tedy možné je 
ekologicky zlikvidovat), s čtvercovou 
podstavou jeden metr a vysoké 80 
centimetrů. Pořizovací cena jedno-
ho kusu je 320 korun, občané zaplatí 
polovinu částky. Do procesu kom-
postování se hodí většina rozložitel-
ných odpadů. Vedle posečené trávy, 
větví a dalšího odpadu ze zahrad i 
většina odpadů z kuchyně (slupky, 
odřezky, skořápky, lógr z kávy, vylou-
hovaný čaj atp., do kontejneru se ale 
neukládají např. zbytky masa!).  -lm-

 Magistrát města opět připravuje 
plošnou deratizaci, tedy redukci hlo-
davců, kteří s obyvateli „sdílí“ nejen 
podzemí a kanalizaci. Jde o nedílnou 
součást péče o město, kterou radni-
ce chrání zdraví a majetek obyvatel 
před přemnoženými a nemoci pře-
nášejícími hlodavci. 

 Deratizace je úspěšná zejména teh-
dy, pokud proběhne v jednom čase v 
celém městě, nahlášením výskytu 
hlodavců může pomoci i veřejnost. 

 Jihlava vyzývá občany i organiza-
ce, aby se připojili k provedení de-
ratizačních prací v objektech, které 
provozují či vlastní. Práce bude od 
13. do 27. dubna 2010 provádět zlín-
ská fi rma Deratex, organizačně akci 
zajišťuje odbor správy realit magis-
trátu. Na telefonní číslo 567 167 306 
(paní Kateřina Kadlecová) nebo na 
e-mail: katerina.kadlecova@jihlava-

V dubnu město políčí na potkany
city.cz je možné nahlásit výskyt hlo-
davců. K provedení práce je možné 
si zvolit jakoukoliv akreditovanou 
deratizační fi rmu nebo se obrátit na 
uvedenou fi rmu Deratex.

 Celoplošná deratizace se prová-
dí v kanalizačních sítích, školských 
zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, 
prodejnách, stravovacích provozech, 
obytných domech i na volných pro-
stranstvích. Objekty, ve kterých v 
současné době není zaznamenán 
výskyt hlodavců je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošetřená 
teritoria. Ročně za celoplošný zásah 
jihlavská radnice zaplatí asi 300 tisíc 
korun. 

 Zvýšení účinku deratizace vyžadu-
je od občanů provedení preventiv-
ních opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratelných 
nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo budo-
vy

- pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná dera-
tizace, kterou je povinná ve své pro-
vozovně podle potřeby zajistit každá 
fyzická osoba, vystavuje se postihu 
dle zákona č.258/2000 Sb. o ochra-
ně veřejného zdraví. 

 Veřejnost může pomoci nahlá-
šením výskytu hlodavců, ale také 
udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou 
snadný a vydatný zdroj obživy.    -lm-

 Od 1. května budou v jihlavské 
městské hromadné dopravě pla-
tit nové tarify. Budou spravedlivěj-
ší, cestující zaplatí za menší ujetou 
vzdálenost méně peněz. Jízda do 
čtyř zastávek bude za 8 korun, do os-
mi zastávek 12 korun, na větší vzdá-
lenosti 14 korun. Tarifi kaci umožní 
nové elektronické jízdenky - čipové 
karty. Dál bude možné jezdit i na pa-
pírové jízdenky.                                -lm-

Nové tarify MHD

 Od 1. dubna v Jihlavě platí nový 
jízdní řád trolejbusů. A je úspornější. 
Obvyklé intervaly mezi jednotlivý-
mi spoji se prodlouží z obvyklých 10 
na 13 minut. Trolejbusy tak najedou 
ročně o 50 tisíc kilometrů méně, což 
znamená úsporu 1,5 milionu korun. 
Nové jízdní řády jsou k dispozici v 
předprodejích a na webu dopravní-
ho podniku.  

 Nový jízdní řád ale zajišťuje lepší 
návaznosti spojů. „Čas, o který ces-
tující přijdou prodloužením intervalů, 
kompenzujeme lepší návazností spojů,“ 
uvedl ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy (DPMJ) Josef Vilím. 
Nebude také docházet ke sjíždění li-
nek B, BI a C na Březinkách, trolej-
busy zde budou jednotlivě vyjíždět 
po šesti minutách. Naopak na Masa-
rykově náměstí na sebe budou spoje 
lépe navazovat a „čekat na sebe“. 

 Dopravní podnik se musí vypo-

Nový jízdní řád trolejbusů 
řádat se zvýšenou DPH, dražšími 
pohonnými hmotami a náhradními 
díly. To vše navyšuje náklady, pří-
spěvek města se ale v důsledku eko-
nomické situace nezvýšil, zůstal na 
úrovni roku 2009, tedy 55,1 milionu 
korun. „Město dostává do rozpočtu 
méně peněz, což se nutně muselo proje-
vit i zde. Navýšení ceny jízdného by ne-
bylo vhodné řešení, úspory jsou nezbyt-
né,“ řekl k změnám primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. 

  DPMJ má ve svém vozovém par-
ku dohromady 65 autobusů a tro-
lejbusů, které loni ujely 2,5 milionu 
kilometrů, z celkového počtu 180 za-
městnanců budou muset čtyři odejít. 
„Jsou to osoby důchodového věku s pra-
covními smlouvami na dobu určitou,“ 
doplnil ředitel podniku Josef Vilím s 
tím, že dopravní podnik pro letošní 
rok zmrazil platy.                             -lm-

Jihlava přistoupila i letos k likvidaci přemnožených ho-
lubů.

 Lidé chodí holuby krmit, v některý případech jde ale o 
extrémy, kdy přinášejí na náměstí tašky plné zrní. Přílišný 
„blahobyt“ ale ptákům více ubližuje než pomáhá. 

 „Nemocný holub, který by za normálních okolností uhynul, 
s nadstandardním množstvím potravy přežije a svoje choroby 
šíří mezi další jedince,“ vysvětluje Katarína Ruschková situ-
aci, kdy veřejnost může v dobré víře ptákům více uškodit 
než pomoci.

 Jihlava vybrala k redukci počtu holubů odchyt do klecí, 
jeví se jako nejšetrnější. „Zamítli jsme hormonální redukci 
rozmnožování nebo trávení holubů, kteří jsou součástí potra-
vinového řetězce. Použité hormonální nebo jedovaté látky by 
působily i na zvířata, která by holuby pozřela,“ vysvětlila ve-
doucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. 

 V centru města je samozřejmě vyloučeno ptáky střílet, 
jako nevhodné se jeví i využití dravců, kteří by tak počet-
né hejno „nezvládli“, navíc není jisté, zda se dravec dříve 
nebo později nevydá za potravou mimo město.             -lm-

Příliš mnoho krmení může 
holubům více ublížit než pomoci

VEDOUCÍ odboru životního prostředí Katarína Ruschková 
dohlíží na odchyt holubů v centru města.                

Foto: archiv NJR

 Městské části Jihlavy - centrum a 
Staré Hory byly zařazeny do vzorku 
0,5 % ze všech obyvatel, domů a by-
tů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební 
sčítání organizované Českým statistic-
kým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušební-
ho sčítání je ověřit správnost všech 
etap průběhu sčítání a vyhodnotit 
zkušenosti. Zkušební sčítání začne 6. 
dubna 2010 a je dobrovolné. Více na  
www.scitani.cz.                                     lm-

V části města bude
zkušební sčítání

SMJ pokračují v modernizaci svých 
postupů v oblasti svozu odpadů. V 
říjnu roku 2009 pořídily počítačový 
systém evidence svezených nádob s 
tříděným odpadem, který byl do kon-
ce roku 2009 podroben zkušebnímu 
provozu a od začátku roku 2010 byl 
nasazen do ostrého provozu.         -lm-


