
STRANA 8 Aktuality NJR – ČERVENEC 2019

Vedení města v čele s primátorkou 
Karolínou Koubovou se minulý tý-
den na vlastní oči přesvědčilo o tom, 
jak se pokračující kůrovcová kala-
mita aktuálně podepisuje na stavu 
městských lesů, respektive na tom, 
co z nich ještě zbylo.

„V současné době je dokončeno prv-
ní rojení kůrovce a začíná žít v čerstvě 

napadených stromech. V tuto chvíli náš 
venkovní personál rozhoduje o tom, 
jak moc se nám podaří kůrovcovou 
kalamitu zpomalit. Jde o to, že čerstvě 
napadené stromy je nutné vyhledat a 
do vylítnutí kůrovce vytěžit a asano-
vat, buď chemicky či mechanicky. Podle 
vývoje počasí odhaduji, že na to máme 
cca čtyři týdny,“ popsal aktuální situa-

Jihlava se umístila jako druhá v ka-
tegorii měst do 90 tisíc obyvatel v 
soutěži Hejbni elektrem pro lepší 
život. Celostátní soutěž byla v loň-
ském roce vyhlášena společností 
ELEKTOWIN, která zajišťuje ko-
lektivní sběr a recyklaci vysloužilých 
elektrospotřebičů.

„Další potvrzení, že Jihlavané dokáží 
poctivě třídit. Není to jenom elektrood-
pad, v minulosti jsme dostali například 
Odpadového oskara za nízkou pro-
dukci komunálního odpadu od Arniky. 
V současné době je však potřeba obča-
ny naučit, jak nevytvářet odpad vůbec, 
proto startujeme kampaň Jihlava bez 
odpadu? Beze všeho!,“ uvedla Katarí-
na Ruschková z odboru životního 
prostředí jihlavského magistrátu.

Jihlavu ve sběru elektroodpadu před-
běhl pouze Děčín, a to s více jak 4 kilo-
gramy za obyvatele. Soutěž byla zahá-
jena na začátku dubna minulého roku 
a započítaly se do ní výsledky dosažené 
k poslednímu březnu letošního roku.

První tři soutěžící byli také od-
měněni finančně. Ekologický fond, 
který spravuje odbor životního pro-
středí, se díky výhře navýšil o 40 ti-
síc korun. „Peníze půjdou do zmíněné 
kampaně, která Jihlavanům přiblíží 
život v rámci takzvaného zero-waste. 
Již nyní jsou například na Turistickém 
informačním centru ke koupi látko-
vé pytlíky na ovoce či zeleninu, aby se 
zamezilo používání těch jednorázo-
vých, igelitových,“ doplnila Katarína 
Ruschková. -tz-

V jihlavských lesích bojují s kůrovcem

Jihlava je druhá nejlepší 
v třídění elektronického odpadu

KALAMITA V LESÍCH. Primátorka Jihlavy Karolína Koubová se na začátku 
června společně s náměstky Petrem Laštovičkou, Vítem Zemanem a uvolněným 
členem rady města Danielem Škarkou na vlastní oči seznámili s následky kůrov-
cové kalamity v městských lesích. Po jednotlivých lokalitách je provedl jednatel 
Správy městských lesů Jihlava Václav Kodet. Foto: archiv MMJ

Místo lesů holé pláně

Pohotovostní služba zubních lékařů – červenec 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

5. Pá MUDr. Zdenka Marková Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 736, 608 526 236

6. So MUDr. Hořejší Eva Josefa Hory 1050/31, 589 01 Třešť, 567 224 184

7. Ne MUDr. Hrdinová Libuše Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 605 846 312

13. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 62, 586 01 Jihlava, 567 307 757

14. Ne MUDr. Jitka Doležalová Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

20. So MDDr. Jírová Jitka Halasova 5729/12, 586 01 Jihlava, 724 748 222

21. Ne MDDr. Jurča František
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava, 
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

27. So MDDr. Kalců Vít Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 776 645 079

28. Ne MDDr. Kárník Stanislav
Swedish Dental Care s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 
586 01 Jihlava, 604 505 303

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

ci v městských lesích vedoucí Správy 
městských lesů Jihlava Václav Kodet.

SML podle něj řeší stále palčivější 
otázku, kam s napadeným dřevem. 
„V situaci, kdy cena dřeva neustále kle-
sá a o některé sortimenty není zájem 
vůbec, budeme muset volit i odvoz dří-
ví z lesa na náhradní skládky, což celou 
výrobu ještě zdražuje,“ konstatoval 
šéf jihlavských lesníků. V některých 
nepřístupných místech v souladu s 
opatřením obecné povahy Minister-
stva zemědělství v tuto chvíli pracov-
níci SML ponechávají mrtvé souše 
stát a soustředí se přednostně na boj 
s živým kůrovcem v čerstvě napade-
ných stromech.

„Kalamita je v plném proudu a na 
vykácené holiny po kůrovci je velmi 
smutný pohled. Jsem ale ráda, že máme 
v čele městských lesů odborníka, který 
dělá vše pro to, aby ekologické i ekono-
mické dopady byly co možná nejnižší. 
Lesy už nebudou takové, jak je známe. 
Sázíme modříny, buky, duby, javo-
ry, jedle a smrky samozřejmě také do 
oplocených úseků. Kvůli skladbě lesa 
zůstanou oplocenky i deset let, aby les 
mohl vzrůst a nezničila ho zvěř,“ sděli-

la během prohlídky lesů primátorka 
Jihlavy.

V městských lesích je kůrovcovou 
kalamitou nejvíce ze sedmi lesních 
úseků postižen lesní úsek Zborná, 
Bílý Kámen a Bradlo. Jedná se o 
nižší polohy kolem řeky Jihlavy a je-
jich přítoků, kde se nedostatek vody 
projevuje nejdrastičtěji.  V loňském 
roce bylo vytěženo cca 50 000 m3 
kůrovcového dříví a v letošním roce 
do konce května už 45 000 m3 ků-
rovcového dříví. „Za oba roky 2018 
a 2019 odhaduji, že budeme mít vytě-
ženu možná i pětiletou těžbu,“ doplnil 
Kodet.

Největší ztrátou pro SML a potaž-
mo i pro město je ztráta z ceny su-
rového dříví realizovaném na trhu. 
Meziročně totiž klesly ceny o 47 % a 
zatímco například mzdy mezitím na-
rostly o 7 %, nyní SML prodává dře-
vo za ceny z roku 1992.

„Pro zmírnění následků kalamity dě-
láme všechno, co se dá. Minimalizuje-
me náklady a hledáme nové trhy a ob-
chodní partnery, kde se dá ještě prodat 
dříví nad výrobní náklady,“ uzavřel 
Kodet. -tz-

Jedním z důležitých úkolů města 
je podporovat živou kulturu. 

Proto Jihlava zpřístupní veřejný 
prostor a usnadní pořadatelům ko-
nání malých a komunitních kultur-
ních akcí. 

Seznam uživatelsky vstřícných 
míst by měl být zveřejněn v průbě-
hu léta.

„Na místech připravených pro kultu-
ru bude mít organizátor možnost usku-
tečnit svoji akci rychle a pohodlně díky 
přehlednému rezervačnímu systému 
dostupnému z webu města, jednodu-
chým pravidlům užívání a minimální 
administrativě. 

Namísto vyplňování mnoha formulá-
řů a návštěv několika odborů magistrá-
tu bude stačit jen jeden online vyplněný 
dokument a jediný podpis,“ uvedla 
radní pro oblast kultury města Silvie 
Čermáková. -tz-

Budeme mít místa 
pro živou kulturu

Odkaz
výstava fotografi í z havířských průvodů
Jihlavská radnice, podzemní prostory (vstup za radnicí)
24. 6. – 30. 8. 2019 I pondělí–pátek 8:00–12:00 12:30–16:00

vstup zdarma I www.visitjihlava.eu


