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Vzhledem k blížícím se adventním 
trhům apeluje magistrát na občany, 
aby o adventu, kdy jsou lidé ohledu-
plnější jeden k druhému, byli ohle-
duplní také k životnímu prostředí. 

V centru města bude možné sko-
ro celý měsíc konzumovat různé 
dobroty, sáhněte raději po vratném 
kelímku nebo hrnečku, nežli po ke-
límku plastovém.  

Někoho možná obtěžuje, že za 
vratné kelímky a hrnečky se pla-
tí vratná záloha, ale mohou být až 
400x opakovaně použitelné! Před-
stavte si tu hromadu plastu ze čtyř 
stovek jednorázových kelímků… 

Vratné kelímky se sbírají do be-
den, putují do myčky, a zpět k pou-
žití. Tento postup recyklace je stále 
ekologicky výhodnější, než nová 
výroba plastového kelímku. 

Mimo jiné se při využití vratných 
kelímků či hrnečků ušetří tisíce 
plastových kelímků, které by prav-
děpodobně skončily zbytečně na 
skládce nebo ve spalovně, společně 
s dalším nevytříděným odpadem. 

V případě, že možnost výběru 
není k dispozici, žádáme občany, 
aby plastové odpady odkládali do 
nádob na tříděný odpad.  -tz-

Volte vratné 
kelímky! Pomůžete 

nejen o svátcích
Od 1. ledna 2018 již nebude mož-

né odevzdávat pneumatiky v jihlav-
ských sběrných dvorech. Pneumatiky 
lze bez ohledu na značku a bez vazby 
na nákup zboží či služeb odevzdá-
vat v autoservisech a pneuservisech. 
Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.

Možnost odevzdávat pneumatiky 
ve sběrných dvorech se ruší právě 
vzhledem k tomu, že pneumatiky 
ze zákona podléhají zpětnému od-
běru. Zrušené odevzdávání ve sběr-
ných dvorech by mělo mít i pozitiv-
ní dopad na odpadové hospodářství 
města, a následně na poplatek za ko-
munální odpad. -tz-

V roce 2018 s pneumatikami 
pouze do servisů a prodejen

Služby města Jihlavy (SMJ) na 
zakázku radnice nainstalovaly vá-
noční výzdobu do ulic města.  

Vánoční převěsy mají bílou barvu, 
takže se vhodně doplňují s již stáva-
jící modrou výzdobou, která byla v 
minulosti zakoupena. 

Na vánoční strom se zavěsily ledo-
vé rampouchy a 30 kusů převážně bí-
ložlutých světelných řetězů v celkové 
délce 600 metrů. 

„Nově SMJ zakoupily dalších 10 
kusů LED řetězů v délce 50 metrů, kte-
ré budou vyměněny za stávající řetězy, 
s již  malou světelnou účinností. Řetězy, 
které jsou již rozvěšené na lípách ko-
lem morového sloupu, budou svítit po 
celé vánoční období,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Na lípách zůstávají celoročně zavě-
šeny z důvodu  šetrnosti k přírodě.  
V největší míře může docházet k po-
tencionálnímu poškození lip právě 
při montáži, kdy se řetězy zavěšují. 
Přesto bude provedena výměna ně-
kterých částí  řetězů z důvodu malé-
ho světelného výkonu.

V letošním roce je navíc vánoční 
strom ozdoben vánočními koulička-
mi různých velikostí, které jsou ladě-

Vánoční výzdoba do ulic města 

PRA COVNÍCI Služeb města Jihlavy ozdobili centrum města vánoční výzdobou.
 Foto: Lubomír Maštera

né do červenostříbrné barvy. Toto 
denní přizdobení zajistila společnost 
BOSCH na své náklady. Letos se 
také ozdobí dřevěné prodejní stánky, 
a to zeleným chvojím.

Vánoční výzdoba defi nitivně zhas-
ne na Tři krále, a 8. 1. 2018 se začne 
s jejím postupným odstraňováním. 

 -lm-

Plán zimní údržby 
místních 

komunikací
Služby města Jihlavy (SMJ) zve-

řejnily údaje k zimní údržbě.
K posypu se smí používat písek 

nebo kamenná drť. Je zakázáno po-
užívat popel, škváru, domovní od-
pad a jiné hmoty znečišťující komu-
nikace nebo ovzduší.

Časové limity k obnově sjízdnosti 
s výjimkou kalamitních situací jsou 
stanoveny následovně.

Po skončení spadu sněhu nebo 
vytvoření námrazy:

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

din
- III. pořadí důležitosti – po ošet-

ření komunikací I. a II. pořadí, nej-
později však do 48 hodin.

SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II., a III. třídy včetně 
chodníků (patří do komunikací IV. 
třídy). Pracovníci SMJ budou také 
zajišťovat ruční čištění schodišť, 
přechodů pro chodce a ostatních 
ploch. Na tuto práci bude operativ-
ně připraveno nastoupit až 50 lidí. 

Město Jihlava vyčlenilo prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací 8 milionů korun.

Celkové náklady za zimní údržbu 
v minulých letech:

zima 2012/13  -  10.948.036 Kč 
zima 2013/14 -    4.877.906 Kč
zima 2014/15 -    6.067.466 Kč
zima 2015/16 -    5.393.431 Kč 
zima 2016/17 -    7.880.000 Kč
 -lm-

V budově mateřské školy v ulici U 
Dlouhé stěny, kterou počátkem škol-
ního roku poškodil požár, se inten-
zivně pracuje na opravě. Děti se do 
opravené školy budou moci vrátit po 
Novém roce.

Nad zasaženou částí budovy do-
davatel v předchozích týdnech od-
stranil poškozenou střechu a udělal 
novou, v objektu je nová elektroin-
stalace, připraveno je osvětlení, do-
končuje se výměna původních a po-
škozených podhledů, které nahradí 
nové zvukoizolační podhledy. 

Během týdne bude střecha kom-
pletně hotová, začne se malovat. Už 
nyní probíhá výmalba v okolních 
místnostech.  -tz-

Oprava požárem poškozené 
školky spěje ke konci 

V OBJEKTU MŠ U Dlouhé stěny už není cítit kouř. Provoz se do opravené školky 
vrátí od začátku roku 2018. Foto: archiv MMJ


