
STRANA 9 Aktuality NJR – ÚNOR 2015

Služby města Jihlavy (SMJ) vyhod-
notily statistiku návštěvnosti bazénu 
Rošického a Vodního ráje za uply-
nulý rok. 

Vodní ráj je rozdělený na dvě části. 
Krytá část má kapacitu 250 a ven-
kovní 2.500 osob. V minulém roce 
krytou část navštívilo 126.935 lidí.  

V letním provozu  navštívilo ven-
kovní část 26.032 osob. Celkem 
prošlo oběma částmi Vodního ráje 
152.967 osob. 

Vodní ráj je otevřený od roku 2001 
a již ho navštívilo celkem 2.654.928 
osob. 

Z toho do kryté části přišlo už za 
tuto dobu 1.879.309 osob a do ven-
kovní části 775.619 osob.

„Dle statistických údajů SMJ musí-
me bohužel konstatovat, že návštěv-
nost ve venkovní části Vodního ráje 
za rok 2014 byla kvůli špatnému létu 
nejnižší za celou jeho existenci,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.          -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) zpro-
voznily v průběhu září 2010 pro ob-
čany města Jihlavy nový sběrný dvůr 
na ulici Rantířovská. Na sběrném 
dvoře o rozloze 450 m2 je možné od-
kládat nepotřebný objemný odpad, 
kovové odpady, hliník, pneumatiky, 
papír, plasty, sklo, televize, lednice a 
další elektrozařízení a také biologic-
ké odpady ze zahrad. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9.00 do 17.00, kromě 
státních svátků. Sběrný dvůr na Ran-
tířovské ulici vznikl ve spolupráci s 
městskou společností Správa měst-
ských lesů s.r.o., která pro tyto úče-
ly poskytla část svého areálu. V této 
lokalitě byl zřízen proto, aby obča-
né sídlišť U Hřbitova, Za Prachár-
nou, Horní Kosov a Na Dolině měli 
sběrný dvůr ve své oblasti. Náklady 
na vybudování a vybavení sběrného 
dvora dosáhli cca 400.000 Kč, veške-
ré náklady vynaložily SMJ.

Celkově bylo v roce 2014 na sběrný 
dvůr občany města Jihlavy odloženo 
240,799 t odpadů (v roce 2013 to bylo 
210,741 t odpadů), to je růst o 14 %. 
Uvedené údaje jsou bez pneumatik a 
elektrozařízení.

Z množství 8.800 zákazníků je pl-
ných 77 % (6.761) z lokalit, pro kte-
ré byl sběrný dvůr postaven, tedy pro 
obyvatele sídlišť U Hřbitova, Za Pra-
chárnou, Horní Kosov a Na Dolině. 
Velmi často využívají sběrného dvora 
občané bydlící v MPR (1021 zákazní-
ků) a příměstských částí (571 zákazní-
ků). 

S otevřením sběrného dvoru na síd-
lišti Na Slunci v listopadu 2013 došlo 
k výraznému poklesu zákazníků z té-
to lokality na 105 (proti 372 v roce 
2013). Zároveň ale také došlo před 
sběrným dvorem k vytvoření 178 čer-
ných skládek odpadů, kdy zákazníci 
nerespektovali provozní dobu sběrné-
ho dvora a odložili své odpady na ve-
řejné prostranství.                                                    

Služby města Jihlavy (SMJ) se 
snaží dále rozvíjet odpadové hospo-
dářství ve městě Jihlava tak, aby pro 
občany bylo co nejjednodušší zbavit 
se odpadů. Jedním z kroků byla vý-
stavba nového sběrného dvoru Na 
Slunci. 

Sběrný dvůr se nachází na rozloze 
950 m2 a je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům. 

Zdarma zde občané mohou ode-
vzdávat objemný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, dřevo, pneuma-
tiky, kovy, nebezpečný odpad, papír, 
plasty, barevné i čiré sklo, zářivky, 
výbojky a elektrozařízení. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9.00 do 17.00 hodin. 
V novém roce 2015 je otevřen i v so-
botu od 9.00 do 13.30 hodin. Sběr-
ný dvůr na Brtnické ulici vznikl ve 
spolupráci s Dopravním podnikem 
města Jihlavy, a.s. který pro tyto úče-
ly poskytl část svých pozemků. 

V této lokalitě byl zřízen proto, 
aby občané sídliště Na Slunci měli 
sběrný dvůr ve své oblasti. Výstavba 

sběrného dvoru byla zahájena v létě 
roku 2013 a celá stavba stála 3 mili-
ony korun. 

Veškeré náklady na výstavbu vy-
naložily SMJ z vlastních fi nančních 
zdrojů.

Rok 2014 potvrdil, že občané tuto 
službu vítají a především využívají. 

Celkově bylo v roce 2014 na sběr-
ný dvůr občany města Jihlavy odlo-
ženo 157.867 tun odpadů. Uvedené 
údaje jsou bez pneumatik a elektro-
zařízení. 

„Pečlivě sledujeme původ odpadů, 
které končí na sběrném dvoře. Z 5.672 
zákazníků je plných 80 % (4.535) z 
lokality, pro kterou byl sběrný dvůr po-
staven, tedy pro obyvatele sídliště Na 
Slunci. 

Velmi často využívají sběrného dvora 
také občané bydlící v městské památ-
kové rezervaci (318 zákazníků) a síd-
liště Březinova (254 zákazníků),“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.          -lm-

Statistika Vodního ráje 2014

Na Rantířovské ulici za rok 2014

Vyhodnocení provozu sběrného dvora
Na Brtnické ulici za rok 2014

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
hned po skončení vánočních svátků 
monitorovat množství vyhozených 
stromečků. 

„Předpoklad byl, že jako každo-
ročně začnou lidé odstrojovat a vy-
hazovat stromečky až po svátků Tří 
králů. Následně jsme provedli první 
mimořádný svoz použitých vánoč-
ních stromků z ulic města v sobotu 
10. ledna. Od ranních hodin jezdilo 
po Jihlavě jedno  vozidlo na použi-
tý odpad a k tomu určená posádka,“ 
uvedl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Druhý svoz proběhl o týden poz-
ději, svezeno bylo celkem 14,5 tu-
ny použitých vánočních stromků, 

které byly následně odvezené na 
kompostárnu. Ta se nachází v are-
álu skládky na  Henčově u Jihlavy. 
Na jaře proběhne jejich štěpkování 
a budou použity jako základ do no-
vého kompostu. 

Pracovníci SMJ budou nadále 
svážet použité stromky, ale už do-
hromady s komunálním odpadem.

„Přesto prosíme občany, aby pořád 
odstrojené stromky dávali ke kontej-
nerovým stáním na odpad. Důvodem 
je také to, aby nevznikaly černé sklád-
ky a vyhozené stromky se neválely po 
sídlištích a ulicích města Jihlavy,“ ře-
kl Málek.   -lm-

Vyhodnocení svozu 
vánočních stromečků z ulic

Statistické údaje z provozu sběrného dvora 
od 1. ledna do 31. prosince 2014 (V závorce údaje za rok 2013).

Statistické údaje z provozu sběrného dvora 
od 1. ledna do 31. prosince 2014.

Návštěvnost: 5.672 zákazníků 
Elektrozařízení: 1.745 ks
Pneumatiky: 835 ks 
Objemný odpad: 71,79 t
Bioodpady: 68,56 t
Kovy: 4,42 t

Papír: 5,367 t
Plasty: 2,07 t
Sklo bílé: 1,22 t
Sklo barevné: 1,32 t
Nebezpečné odpady: 3,12 t

Návštěvnost: 8.800 zákazníků 
(6.946 zákazníků) + 27%

Elektrozařízení: 3.825 ks (3.107 
ks) + 23%

Pneumatiky: 986 ks (998 ks) – 1%
Objemný odpad: 113,400 t 

(117,68 t) – 4%
Bioodpady: 109,89 t (80,16 t) + 

37 %

Kovy: 6,94 t (5,58 t) + 24%
Papír: 4,983 t (3,783 t) + 32%
Plasty: 2,741 t (1,884 t) + 45%
Sklo bílé: 0,934 t (0,757 t) + 23%
Sklo barevné: 1,494 t (0,897 t) + 

67%
Nebezpečné odpady (pouze prosi-

nec): 0,417 t

(Dokončení ze str.1)
Takže pokud jde o můj osobní do-

jem, tak nabídka byla opravdu vy-
datná a někdy jsem musel být až na 
třech událostech za jediný den. 

Bylo to velmi pestré. Program na-
bízel spoustu akcí i zvučných jmen 
a myslím si, že opravdu každý mohl 
najít to svoje. 

Takže dojem mám dobrý. Před Vá-
nocemi se kultuře opravdu dařilo.

 Všechny akce byly také velmi dob-
ře navštěvované. Pokud nebudu hle-
dat chyby, tak bych řekl, že není pří-
liš důvodů ke stížnostem.

Najdete něco, co vás mile překva-
pilo?

Nemyslím si, že by mě něco pře-
kvapilo, ale milé samozřejmě bylo, 
když mi přátelé na náměstí program 
chválili.

A také to, jak bezprostředně reago-
vali náhodní kolemjdoucí, když jsme 
těsně před Vánocemi jen tak s kyta-
rou obcházeli ulici Matky Boží a zpí-
vali koledy. 

Ve všech obchodech, do kterých 
jsme vešli, jsme byli velmi mile při-
jati.

Osobně jsem velmi potěšen tím, že 
nejen adventní koncerty pořádané ma-
gistrátem, ale všechny koncerty, které 
se konaly v gotické síni radnice, byly 
na vysoké úrovni a všechny beznaděj-
ně naplněné spokojenými diváky.

Tam už je „laťka velmi vysoko“ a 

byl bych rád, kdybychom v tomto 
důstojném prostředí tuto tradici ne-
jen zachovali a pokud možno ještě 
rozvíjeli.

Co město oslavy Vánoc a Nového 
roku stály?

Vánoční strom a výzdoba ulic sto-
jí vždy řádově sto tisíc. Bez toho se 
neobejdeme a nic na tom také neu-
šetříme. 

Program je vždy tak bohatý, jak 
bohatého Ježíška si přejeme nebo 
zasloužíme. A zdá se, že tentokrát u 
nás byl bohatý Ježíšek! 

Město tentokrát vynaložilo asi his-
toricky nejvyšší částku na program 
(přibližně 750 tisíc korun). Měli 
jsme za to pod stromečkem pěkné 
dárky se slavnými jmény jako např.: 
Yvett a Blanarovičová, Irena Budwei-
serová, Světlana Nálepková, Pavel 
Helan, Ivan Mládek a jeho Banjo 
band, Naďa Urbánková, Nezmaři, 
Eva Pilarová, Leona Machálková, Jo-
sef Zoch…

Nebylo to úplně podle přísloví „za 
málo peněz hodně muziky“, ale hod-
ně muziky to bylo!

A co se nepovedlo nebo nelíbilo? 
Tak příliš se nevydařil vánoční trh 

a slíbili jsme si, že se pokusíme o to, 
aby byl příště lepší. Věřím, že je to 
možné! -lm-

Vánoční kulturu pochválili


