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Správci hřišť
Hřiště se brzy začnou plnit malými 

i dospělými návštěvníky. Asi dvě de-
sítky těch větších hřišť v Jihlavě ob-
hospodařují správci – senioři nebo 
maminky na mateřské dovolené. 
Drobná odměna správcům se městu 
vyplácí v podobě uklizených a udr-
žovaných hřišť, větší opravy a výmě-
ny vybavení správci hlásí magistrátu.
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Zajímavá čísla vykazují statistiky 
odpadového hospodářství Jihlavy 
za rok 2016. 

Do černých popelnic uložil každý 
obyvatel města průměrně 143 kilo-
gramů směsného odpadu - to je o 21 
kilogramů méně, než v předchozím 
roce! 

Ve srovnání s rokem 2015 bylo do 
skládky v Henčově loni uloženo o 
1.100 tun odpadu méně. „Naopak 
se čtyřnásobně zvýšilo množství odpa-
du, který obyvatelé uložili do hnědých 
nádob na bioodpad. Zvýšilo se i třídě-
ní plastu, papíru a skla,“ konstatoval 
primátor města Rudolf Chloupek. 

Potěšující čísla jsou výsledkem ně-
kolika opatření, které radnice uděla-
la na počátku roku 2016. Celoplošně 
zavedla svoz biologicky rozložitelné-
ho odpadu, jak z 261 veřejných kon-
tejnerových stání, tak od rodinných 
domů, ke kterým si majitelé nechali 
přistavit dva tisíce patřičných hně-
dých nádob. 

Zatímco v roce 2015 se  do kom-
postárny navezlo 590 tun, loni šlo 

o více než dva tisíce tun bioodpadu. 
„Dá se předpokládat, že velká část 

bioodpadu by skončila bez užitku na 
skládce, takto bude využit na výrobu 
kompostu. Ukládání bioodpadu do 
kompostárny je navíc o polovinu lev-
nější, než do skládky,“ uvedla vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Lepší třídění = více místa v po-
pelnici

Novinkou je od loňského jara 
nižší frekvence svážení směsného 
komunálního odpadu od rodin-
ných domů – sváželo se jednou 
týdně, nyní jednou za 14 dní. „Jed-
ním z efektů je, že lidé začali více 
třídit, aby se jim odpad do popelni-
ce vešel. To se projevilo na množství 
vytříděného odpadu v kontejnerech. 
Ve srovnání s předchozím rokem 
obyvatelé vytřídili plastu o 110 tun, 
papíru o 122 tun a skla o 69 tun 
více,“ vyčetla ze statistik Katarína 
Ruschková. 

Podařilo se odklonit významné 

množství odpadu ze skládky
V přepočtu na obyvatele narost-

lo množství vytříděných odpadů o 
31 kg - na 112 kg za rok. 

 „Radnice připravuje podmínky 
pro lepší třídění, ale bez zodpověd-
ného přístupu obyvatel k životnímu 
prostředí by se opatření minula efek-
tem,“ děkuje spoluobčanům primá-
tor města Rudolf Chloupek.

20 tisíc Jihlaváků v motivačním 
programu

Jihlavská radnice má od poloviny 
roku 2014 pro občany úspěšný moti-
vační program, do kterého se zapojilo 
bezmála 20 tisíc lidí. Domácnosti, kte-
ré si buď sníží frekvenci svozu popelni-
ce, nebo pravidelně přinášejí patřičné 
odpady na sběrný dvůr, mají slevu 75 
korun na poplatku za svoz odpadu, 
který je aktuálně 680 korun. 

Potřebné informace o odpadech na-
jdou nejen obyvatelé města na měst-
ském webu www.odpadyjihlavy.cz.
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Jihlaváci třídí jako nikdy dříve

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
hned po skončení vánočních svátků 
monitorovat množství vyhozených 
stromečků. Předpoklad byl, že lidé 
začnou odstrojovat a vyhazovat stro-
mečky až po svátků Tří králů. 

„První mimořádný svoz použitých 
vánočních stromků z ulic města SMJ 
provedly v sobotu 14. ledna. Druhý 
svoz proběhl o týden později a poslední 
sběr stromečků  byl proveden v sobotu 
28. ledna,“ řekl mluvčí SNJ Martin 
Málek. 

Svezeno bylo letos celkem 14,94 
tuny použitých vánočních strom-
ků, které byly následně odvezeny na 
kompostárnu v Henčově u Jihlavy. 
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Svezli 15 tun vánočních stromků

SKORO patnáctitunová hromada použitých stromků skončila na skládce v Hen-
čově. Foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy vydala nové programo-
vé prohlášené na období 2017 a 2018. 

Úpravu si vyžádala změna ve složení koalice, 
a tedy i v radě města, ke které došlo v listopadu 
loňského roku. Koalici ČSSD a KDU-ČSL do-
plnilo hnutí ANO 2011, do opozičních křesel 
zasedli zastupitelé za ODS a hnutí Forum Jih-
lava. 

Na rozdíl od předchozího programového pro-
hlášení toto obsahuje například záměr vypraco-
vat studii využitelnosti areálu Modety, na jehož 
nákupu se předchozí koalice nedohodla. Nao-
pak, v novém prohlášení se nehovoří o vybudo-
vání zpevněné plochy letiště v Henčově. 

„Neznamená to, že rada města nemá zájem na 
modernizaci letiště. Otázek a problémů, s tím spo-
jených, je ale zatím tolik, že jsme nepovažovali 
za vhodné téma letiště do tohoto dokumentu zahr-
nout,“ uvádí náměstek primátora za ČSSD Vra-
tislav Výborný. 

První náměstkyně primátora a zástupkyně no-
vého koaličního partnera ANO 2011 Jana Ma-

yerová dává důraz na vznik dlouhodobého plá-
nu investic a možnosti financování. „Důležité je 
pro nás také nastavení systému kvality na úřadě, a 
jeho efektivní hospodaření. Rovněž je nutné vytvo-
řit systémové podmínky pro rozvoj talentovaných 
dětí, nejenom v oblasti sportu,“ říká Jana Mayero-
vá, do jejíž kompetence spadá školství a dopra-
va. „Jihlava má velké rezervy v oblasti dopravy. 
Na začátku musí být ucelená a jasná vize, proto 
urychlujeme přípravu strategie v této oblasti,“ do-
dává Jana Mayerová. 

Po změnách ve vedení města je Vratislav Vý-
borný nově náměstkem pro oblast sociálních 
věcí. „Podařilo se mi do prohlášení zahrnout pod-
poru sociálního bydlení, ačkoliv zákona o něm se 
od této vlády už asi nedočkáme,“ poznamenal ná-
městek s tím, že aktuálně už radnice připravuje 
pro klienty stacionáře dva byty, které jim umož-
ní lepší integraci. 

V oblasti sociálních věcí také rada města při-
slíbila podporu výstavby kamenného hospice, 
výstavbu komunitního centra pro hendikepo-

vané spoluobčany, nebo začlenění financování 
sociálních služeb do dlouhodobého rozpočto-
vého výhledu.

V programovém prohlášení rady je i nový in-
formační systém pro městskou policii. „S ním 
souvisí i rozšiřování kamerového systému městské 
policie, jako jeden z mnoha kroků pro zvýšení bez-
pečnosti ve městě,“ uvádí další z úkolů náměstek 
primátora pro oblast informačních technologií 
Jaromír Kalina, za KDU-ČSL. 

Další významný počin v oblasti efektivity říze-
ní společností zřizovaných městem je komuni-
kační portál a nový software, nástroj pro jejich 
řízení a kontrolu. 

Také dává důraz na studii využitelnosti areá-
lu Modety a rekonstrukci Horáckého zimního 
stadionu. „Jsem rád, že se systematicky připravuje 
postup pro úpravu Masarykova náměstí, které teď 
skutečně potřebuje kvalifikovanou péči,“ dodal Ja-
romír Kalina, do jehož resortu spadá i majetek 
města.
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Rada města Jihlavy vydala nové 
programové prohlášení

Kdo pomůže 
Jihlavě s kulturou
Během března bude jihlavská rad-

nice vybírat z 15 uchazečů o nově 
vytvořený post manažera kultury. 
Mělo by jít o schopného člověka, 
který uvede do života novou Strate-
gii pro kulturu, volný čas a cestovní 
ruch, která vznikala v loňském roce 
za účasti široké veřejnosti, organiza-
cí, podnikatelů a odborníků z popsa-
ných oblastí. Strategie je dostupná 
na webu města Jihlavy.
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Kvalita ovzduší
Meteorologická měření potvrdila, 

že Jihlava má stále kvalitní ovzduší.
„Za celý rok 2016 byl překročen 

denní limit pro koncentrace prašných 
částic 22krát, přesto nedošlo k překro-
čení imisního limitu pro průměrnou 
roční koncentraci“, uvedl Robert Ske-
řil z Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, který vyhodnotil další 
rok dlouhodobého měření kvality 
ovzduší. To v Jihlavě probíhá už od 
roku 2010, náklady rovným dílem 
hradí město a Kraj Vysočina.

K překročení imisního limitu dojde 
pouze v případě, kdy denní koncent-
race pro prašné částice je překročena 
více než 35krát za rok. K tomu došlo 
na začátku měření, tedy v roce 2010. 
Z hlediska počtu dnů s koncentra-
cemi vyššími než 50 μg/m3 došlo 
oproti roku 2015 ke zhoršení na úro-
veň roku 2014 a 2012, což potvrdilo 
výjimečnost roku 2015 způsobenou 
příznivými rozptylovými podmínka-
mi. -lm-


