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Krátce

Na 31. květen připadá Světový den 
bez tabáku, který připomíná veřej-
nosti zdravotní rizika spojená s kou-
řením. 

Jihlava se i letos zapojuje do této 
kampaně a organizuje tzv. Cestu za 
čistým vzduchem v podobě volné-
ho vstupu na vyhlídkovou věž koste-
la sv. Jakuba a na bránu Matky Boží 
v čase 10.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00. 
Ta symbolizuje myšlenku zdravého 
života bez kouření.

V rámci této kampaně podporuje 
také Zdravé město Jihlava nekuřác-
ké provozovny v podobě zavedení 
Sítě nekuřáckých restaurací. Zástup-
ci provozoven, jejichž prostředí je 
výhradně nekuřácké, případně s od-
dělenou nekuřáckou místností, se 
mohou bezplatně zaregistrovat do 
této sítě pomocí online formuláře, 
který je umístěn na adrese www.jih-
lava.cz/zdravemesto. -lm-

Připomínková akce 
Světlopro AIDS 

Každý rok si svět připomíná mili-
ony obětí AIDS – jednoho z největ-
ších zabijáků současnosti – připo-
mínkovou akcí „Světlo pro AIDS“. 
V Jihlavě se tato akce koná již posed-
mé v pondělí 19. května, kdy budou 
v kině Dukla od 9.00 do 12.00 hod. 
probíhat besedy s HIV pozitivním 
člověkem pro školy i pro veřejnost.

Současně bude probíhat testování 
na HIV protilátky v sanitě organi-
zace ROZKOŠ bez RIZIKA  v od-
poledních hodinách od 14.00 do 
18.00. Sanita bude umístěna u ved-
lejšího vstupu do obchodního cen-
tra (vstup z ulice U Dlouhé stěny u 
City Parku). Testování bude ano-
nymní a bezplatné. -lm-

Světový den bez tabáku

Jihlavská radnice v jarním obdo-
bí pravidelně zajišťuje město pro-
ti přemnožení hlodavců. Letos je 
pokládka návnad k hubení potka-
nů zvláště důležitá, hlodavců totiž 
přibylo. Vyšší množství zazname-
nali pracovníci správy jihlavského 
podzemí, ale výskyt potkanů na 
povrchu oznamovala radnici i ve-
řejnost.

„Potkani mohou mít mladé pětkrát 
do roka. Tentokrát v podstatě neby-
la žádná zima, a tak pokud měli dost 
potravy, velmi pravděpodobně byli 
schopni mít ještě další mladé. Potkanů 
je více, platí i to v dalších městech,“ po-
psal situaci František Skřivánek z fi r-
my Deratex, která pokládku návnad 
v Jihlavě zajišťuje. 

„Účinek jedu na potkany není oka-
mžitý, přichází až po několika dnech. 
Společenstva mají ochutnávače, pokud 
by brzy po pozření pošli, ostatní jedin-
ci by si návnadu nevzali a zásah by 

byl neúčinný,“ popsal jednatel fi rmy 
Oldřich Bubrinka. Ve městě i v ka-
nalizačních štolách na uhynulá zví-
řata narazíte jen výjimečně. „Pokud 
potkan cítí, že se jeho stav zhoršuje, vy-
hledá skryté místo, kde později uhyne,“ 
dodal deratizátor.

Ošetřují se i ta místa, ve kterých 
v současné době není zaznamenán 
výskyt, protože hlodavci vyhnaní 
z ošetřených míst hledají nová neo-
šetřená teritoria. Nezávisle na derati-
zaci v režii města, ale ve stejný čas, by 
měla deratizace probíhat i na dalších 
místech, zejména v potravinářských 
provozech, skladech apod. Úřad pra-
videlně oslovuje ke spolupráci i další 
jihlavské instituce a fi rmy i širokou 
veřejnost, jedině plošně provedený 
zásah v co nejkratším čase má patřič-
ný efekt.

Pravidelná prevence se Jihlavě vy-
plácí, populace potkanů je v Jihlavě 
dlouhodobě pod kontrolou. „V Ji-

Potkanů přibylo. Svědčila jim mírná zima

DERA TIZÉŘI se pravidelně vypravu-
jí do kanalizačních sítí, školských za-
řízení, stravovacích provozů, skladů, 
obytných domů i na volná prostranství. 
Položí asi tři tisíce návnad. Ošetřená 
místa se po několika dnech kontrolují, 
pokud je někde návnada odebraná, do-
plní se nová.  Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují bazén E. Rošického v Jihla-
vě, oznamují, že dne 26. dubna 2014 
končí saunování rodičů s dětmi. Dů-
vodem je velmi malá návštěvnost ze 
strany rodin.

„Službu pro návštěvníky jsme rozšíři-
li od 8. února, kdy proběhlo na bazéně 
zážitkové saunování. V jihlavské sauně 
čekaly na návštěvníky speciální sauno-
vé ceremoniály. Saunovou show doplnil 
i připravený program pro rodiče s dět-
mi. Jednalo se například o pohádkové 

saunové ceremoniály, osvěžující ovocné 
ceremoniály, světelná překvapení a další 
zážitky. Zájem veřejnosti byl tehdy veli-
ký, a proto jsme se rozhodli rozšířit sau-
nování právě pro rodiče s dětmi. Bohu-
žel nejsme schopni zajistit z fi nančních 
i technických důvodů pravidelné sau-
nování s programem. O klasické sau-
nování postupně rodiče s dětmi ztratili 
zájem. Právě na základě nezájmu této 
skupiny návštěvníků saunování pro ro-
diče s dětmi rušíme,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.  -lm-

Končí saunování rodičů 
s dětmi na E. Rošického

hlavě velmi dobře funguje spolupráce 
občanů, fi rem a města, přemnožení 
hlodavců jsme dlouhodobě nezazna-
menali. Letos byl ale počet hlášení od 
veřejnosti opravdu vyšší,“ potvrdila 
Kateřina Kadlecová z odboru správy 
realit, která akci připravuje.

Veřejnost se k prevenci může jed-
noduše připojit tím, že nesplachuje 
zbytky jídla, které slouží potkanům 
za potravu. Důležité je také vyhazo-
vat odpadky do popelnic a kontejne-
rů, nikoliv vedle nich. Jsou tak snad-
ným cílem pro potkany, kteří se pak 
na místech se snadným zdrojem ob-
živy zdržují. Důležité je také zabez-
pečovat sklady a sklepy jak technicky 
proti vniknutí hlodavců, tak poklá-
dáním návnad.

Pokud by na návnadu náhodou na-
razil člověk, neměl by se jí dotýkat. 
Pro kočky nebo psy není atraktivní, 
nevoní a nechutná jim, mimo jiné 
bývá smísena například s obilím. 

Ročně za celoplošný zásah na po-
zemcích a v objektech města zaplatí 
radnice 250 tisíc korun. Jednotlivci 
a fi rmy hradí deratizaci sami. -lm-

Před pěti lety začala svůj provoz vý-
stavbou třídící linka na odpad, která 
pak byla v roce 2013 rozšířena o pře-
kládací stanici. 

Linka slouží k dotřiďování papíru 
a plastu nejen od obyvatel z regionu, 
ale také z podniků v okolní průmyslové 
zóně, obchodních domů z horácké me-
tropole a obcí a měst z okolí. Od počát-
ku provozu třídící linky zde bylo vytří-
děno celkem 28.000 tun složek, z toho 
23.500 tun papíru a 4.500 tun plastu. 
Firma ASMJ stabilně zaměstnává přes 
20 zaměstnanců z regionu Vysočina.

V lednu loňského roku zde byla 
otevřena nová překládací stanice pro 
směsný komunální odpad, živnos-
tenské a průmyslové odpady, velko-

objemový odpad apod. „V překladišti 
se odpad dotřídí a následně hutní dra-
pákovým překladačem do přistavených 
kontejnerů. Následně se převáží k mate-
riálovému a energetickému využití, což 
znamená razantní snížení odpadu, kte-
rý do té doby bylo možno vozit pouze 
na skládky. Překládací stanice zpracuje 
a následně převeze cca 6.000 tun odpa-
dů ročně,“ řekl mluvčí Služeb města 
Jihlavy Martin Málek. 

Prostory ASMJ se nachází v jihlav-
ské průmyslové zóně Hruškovy Dvo-
ry. Kapacita zařízení umožní ročně 
zpracování 10.000 tun druhotných 
surovin k dalšímu využití a 15.000 
tun odpadu zpracovaných překládací 
stanicí.  -lm-

Pětileté výročí třídící linky

Úředníci čistili město

OS ČČK Jihlava pořádá 24. květ-
na akci pro celou rodinu k bezpeč-
nosti na silnici s názvem ůVlevo, 
vpravo a zas vlevo, nechoďte jak 
slepý střevo“ na dětském doprav-
ním hřišti U Rybníčků 1. Na pro-
gramu je připravena ukázka sanit-
ky, ošetření zranění, opilecké brýle, 
oživování, měření tlaku nebo mě-
ření rychlosti. -lm-

Bezpečnost na silnici

Více než tunu odpadů nasbíra-
li úředníci jihlavského magistrátu v 
rámci akce Čistá Vysočina. Celkem 
87 lidí se vypravilo uklízet do Heu-
losu, ke Staré plovárně a na havíř-
skou naučnou stezku na Lesnově. 
Účast byla dobrovolná, akce proběh-
la mimo pracovní dobu. Úřad se do 
akce zapojuje už tradičně několik let. 
„Odpadu ubývá, ale rok co rok se nesta-
číme divit, co všechno je někdo schopen 
vyhodit do přírody. Místo parků a lesa 
se přitom odpad dá odvézt a zdarma 
uložit na sběrné dvory,“ připomněl ta-
jemník magistrátu Lubomír Dohnal.
 -tz-

SEDMAOSMDESÁT úředníků magistrátu uklidilo Heulos, Starou Plovárnu a 
Havířskou naučnou stezku na Lesnově.  Foto: archiv MMJ


