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Aktuality

Jindřich Klega: Budujeme firmu
odpovídající této době
Pro obce a podnikatele například
od 1. ledna 2010 vykazujeme mnohem přesnější údaje o množství vyvezeného separovaného odpadu.
Jedná se o opatření, kdy jsou nádoby
označeny kódy a posádka sejme jedinečný kód nádoby a navíc do čtečky zadá údaj o její naplněnosti.
Pro návštěvníky Vodního ráje připravujeme on-line rezervační systém
objednávání sportovišť.

V čele Služeb města Jihlavy stojí
Jindřich Klega. Činnost podniku se
týká každého občana – čistota, pořádek, svoz odpadů a další aktivity jsou
nám denně na očích. Co dalšího firma připravuje – na to jsme se zeptali
jednatele firmy.
Vše se vyvíjí a mění. Jak se tedy proměnily SMJ v posledních
letech?
Podle mého názoru hodně. Jsme
plně konkurenceschopnou a efektivně fungující společností s garancí
kvality poskytovaných služeb. Poměrně hodně inovujeme, modernizujeme a investujeme.
Konkrétními úspěchy jsou kupříkladu vybudování nového sběrného
dvora pro občany, kam lze odevzdat
téměř veškerý odpad, který nepatří
do popelnic. Společně s novou vrátnicí, kde je moderní dohledové pracoviště jihlavského tunelu, nás stál
11 milionů korun.
Nakoupili jsme nový sypač, který po zimě sundal pluh i posypovou
nástavbu, namontovali jsme na něj
cisternu a dnes ho můžete vidět jako kropicí vůz při blokovém čištění
města.
Pořídili jsme nový zametací stroj.
Vybudovali jsme VI. etapu skládky za téměř 16 milionů korun, čímž
jsme získali prostor pro ukládání
odpadu z Jihlavy a okolních obcí na
další 4 roky.
Založili jsme dceřinou společnost
se společností .A.S.A. Nazvali jsme
ji ASMJ a realizovali jsme tak dlouhodobý záměr - postavit v Jihlavě třídírnu separovaných odpadů. Minulý týden představitelé města a kraje
slavnostně zahájili její plný provoz.
Nachází se v průmyslové zóně a má
roční kapacitu zpracování 10 000
tun. Výstavba a technologie stály 38
milionů korun a předpoklad jejich
návratnosti je do 7 let.
V loňském roce jsme se stali akreditovanou svozovou společností a
jsme držitelem certifikátu, který vydává společnost EKO-KOM. Toto
ocenění znamená, že obce, které svážíme, dostávají maximálně možnou
výši odměn za třídění odpadů.
Vzpomínám si, že se uvažovalo o
nových prostorách - stavbě na „zelené louce“ – pro sídlo firmy...
Tyto úvahy se vedly, ale protože se
nenašly vhodné „zelené louky“, tak
naše společnost odkoupila stávající
areál a po etapách jej modernizujeme.
Vrátnice a sběrný dvůr, to byly
první dvě etapy. Vloni jsme vyměnili
okna a pořídili nový kabát na správní
budově.
Příští rok postavíme „garážové křídlo“ zejména pro umístění velkých
popelářských vozů. Naším cílem je
vybudovat sídlo firmy, které odpovídá této době. Navíc jsem přesvědčen,
že i pracovní prostředí vychovává.
Jaké jsou vaše další investice do
budoucna?
Letošní velikou investicí je nákup

Záludná otázka - bojíte se konkurence?
Konkurence je vždycky prospěšná.
Nenechá nás usnout na vavřínech a
nutí nás nad prací hodně přemýšlet,
hledat nové cesty a příležitosti.

JEDNATEL firmy SMJ Jindřich Klega.
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kompaktoru na skládku odpadů v
Henčově. Jde o hutnící stroj, který
má váhu několik desítek tun, kovová
kola, vepředu radlici a pořád jezdí po
té obrovské hromadě odpadků. Jeho
přínos je v tom, že zmenšuje objem
skládky a odpadků se tam víc vejde.
Nahradíme tak stařičký předělaný tahač LIAZ, který už má odslouženo.
Další investicí je vybudování podzemních kontejnerů na separovaný
odpad (papír, PET, nápojové kartony a sklo) na Masarykově náměstí.
A současně nákup techniky, která je
schopna tyto podzemní kontejnery
vyvážet.
Jde o to posunout myšlení lidí a
ukázat, že lze vhodně zakomponovat
do tak citlivého architektonického
odkazu našich předků, do památkové rezervace, něco, co jinak město
spíše hyzdí - kontejnery na odpad.

Rozšíříte ještě své služby pro
město?
Náš slogan zní: Služby města jihlavy - služby pro spokojenou Vysočinu. Ale nejvíce jich samozřejmě poskytujeme pro město Jihlavu.
V současné době vyvíjíme veliké
úsilí na otevření dalšího sběrného
dvora. Bude se nacházet na Rantířovské ulici v areálu naší sesterské
společnosti Správy městských lesů.
Pokud půjde vše dobře, tak bude jeho provoz zahájen představiteli města 1. 7. 2010.
Jde o další krok v naplňování Plánu odpadového hospodářství města
Jihlavy a navíc do této lokality sběrný
dvůr určitě patří, protože na Dolině je
dnes jihlavské sídliště s největším počtem obyvatel.
Neustále se snažíme o zkvalitňování
našich služeb pro všechny zákazníky.

Pojďme ještě k letošní zimě, i
když jí měl asi každý plné zuby.
Letošní zima patří mezi ty silnější,
ale nikoliv dramatické. V posledních
letech se mi zdá, že média jsou úplně
nejvíc překvapena takovými úkazy,
jako je sníh v lednu, mráz v únoru a
podobně.
Pro nás byla zima jiná v tom, že v
plánu zimní údržby přibyly kilometry úseků údržby chodníků, což způsobila „chodníková novela“. Tady si
neodpustím a musím připomenout,
že tato novela nepřikazuje obcím
všechny chodníky v zimě udržovat,
ale řeší odpovědnost za úrazy na
nich způsobené.
A novinkou v této zimě bylo použití čtyřkolek na údržbu chodníků v
Jihlavě.
Využijte příležitost a vzkažte něco obyvatelstvu, kterému poskytujete služby...
Chtěl bych poděkovat všem slušným občanům Jihlavy, kteří pro své
okolí něco prospěšného udělají, ale i
těm, co aspoň nedělají nepořádek. Je
to přece naše město a my tady žijeme.
-lm-

AQUA UNITED na Vodním ráji
Služby města Jihlavy (SMJ) se zúčastnily celorepublikového projektu spojeného se Světovým dnem vody. Akce, která nesla název AQUA UNITED 2010, probíhala v
aquaparcích po celé ČR, které se zapojily do tohoto projektu ve dnech od 22. - 28. března.
SMJ připravily na bazénech pro veřejnost řadu soutěží,
jejichž součástí byla i charitativní akce „Den pro dětské
domovy“.
Soutěže Namaluj obrázek a přijď se vykoupat se zúčastnilo 134 dětí, soutěže O vstupenky do Vodního ráje, kde
účastníci odhadovali, kolik je vody ve všech bazénech v
kryté části Vodního ráje, se zúčastnilo 256 soutěžících.
„Správná odpověď zní 434 m3 vody,“ prozradil tiskový
mluvčí SMJ Martin Málek. Nejblíže byli Kateřina Petrášová - 426 m3, Dominik Bambula - 426 m3 a Lucie Váchová - 456 m3.
Plavala se také plavecká štafeta a SMJ připravily Den
pro dětské domovy.
Vodní ráj byl zdarma k dispozici dětem z dětského doKATKA PROSECKÁ, Tereza Lavičková a Daniel Petrek
mova z Nové Vsi u Chotěboře.
Vodu nám datum 22. 3. připomíná již od roku 1993, přinesli na Vodní ráj nejhezčí obrázky s tematikou vody a jekdy byl tento den vyhlášen Organizací spojených národů jich výtvory byly vystaveny pro veřejnost.
Foto: Lubomír Maštera
Světovým dnem vody.
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