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Aktuality

Řidiči odtažených vozidel jsou stále...

(Dokončení ze str. 1)
Přesto díky výkyvům počasí jsme ve
skluzu, protože v uplynulých čtrnácti
dnech bylo počasí jako na houpačce.
Jeden den jsme dělali blokové čištění
místních komunikací a hned druhý
den zase zimní údržbu. Hlavní problém nebylo ani tak samotné sněžení,
ale teploty pod bodem mrazu. Hrozilo, že by voda zamrzala v kropicích a
zametacích strojích a mohlo by tak
dojít k jejich poškození.

Počítali jste s komplikacemi, které počasí způsobilo?
Každý rok si necháváme v plánu
úklidu týden rezervu, právě kvůli
počasí. To znamená, že ulice a chodníky, které jsme nemohli kvůli špatnému počasí uklidit, budeme čistit až
v posledním týdnu blokového čištění
ve dnech od 24. do 31. května.
Jak to letos vypadalo s odtahem
aut? Je jich více než obvykle?
Zatím to vypadá, že odtahů bude
letos více než v uplynulých letech.
Jako by si někteří řidiči zvykli, že už
se auta neodtahují. Zřejmě je to i
tím, že v loňském roce probíhal jarní úklid komunikací bez odtahů. To
ale byla opravdu jenom výjimka kvůli pandemii covidu–19. Letos je sice
situace ohledně nařízení vlády ČR
skoro stejná, ale už se to nedalo dále
odkládat.
V některých částech města už bylo
znečištění komunikací opravdu velké
a hlavně nám začínalo čím dál častěji
docházet k zanešení a ucpávání kanálových vpustí.

A k těm odtahům: Denně se průměrně odtáhne 10 až 15 aut. Od
začátku úklidu už bylo odtaženo 158
vozidel. Odtah jednoho vozidla stojí
3000 korun, plus 60 korun denní stání na odstavném parkovišti DP Jihlava, než si ho majitel vyzvedne.

Stěžovali si majitelé odtažených
aut? Jaké jsou vlastně jejich reakce, když zjistí, že auto je pryč?
Reakce majitelů, kteří zapomněli vozidlo v den úklidu přeparkovat,
jsou vesměs každý rok stejné. Výmluvy typu - neviděl jsem značky, že
bude blokové čištění, máte to špatně
značené, zaspal jsem, spletl jsem si
datum a podobně. Jinak celkově přibývá agresivity ze strany některých
majitelů vozidel a neochoty zaplatit.
Už se kromě každodenní asistence
městské policie, která mimochodem
odvádí skvělou práci, řešilo i přivolání Policie ČR, aby se celá situace
uklidnila a hlavně vyřešila.
V jakém pořadí čištění probíhá?
Jsou to například prvně chodníky,
pak silnice, pak zeleň…?
Jak jsem se již zmínil, jedeme podle
schváleného harmonogramu a vždy
v dané lokalitě, kde uklízíme, děláme
souběžně chodníky i silnice. Zeleň
má na starosti Správa městských
lesů (SML) Jihlava. Jinak by bylo asi
dobré zmínit, že ještě jsou některé
komunikace na území města Jihlavy v majetku Kraje Vysočina, takže
na nich neprovádíme zimní údržbu a ani blokové čištění. Tam jim to
zajišťuje SÚS.

Která z městských částí se jeví na
úklid jako nejproblematičtější?
Nejvíce problematické jsou všeobecně všechna sídliště. Březinova,
Demlova, Královský vršek, Kollárova a další. Hodně aut, málo parkovacích míst, takže auta jsou v den úklidu jako škatule, škatule hýbejte se a
přejíždějí a přeparkovávají z ulice do
ulice, z místa na místo. Není to určitě
pro majitele jednoduché.
Jak je to v případě roušek? Aktuálně se „válí“ na každém rohu. Jak
probíhá sběr tohoto druhu odpadu?
Je potřeba si uvědomit, že v tuto
chvíli máme všechny pracovníky,
kteří mají na starost údržbu místních
komunikací, na jarním blokovém čištění místních komunikací.
Až tento generální úklid krajského města skončí, tak se opět vrátíme
k manuálnímu úklidu papírků, nedopalků od cigaret, roušek, posmrkaných kapesníčků a dalšího odpadků.
Aktuálně zajišťují každý den úklid
zejména městské památkové rezervace naši dva pracovníci se svými vysavači „Ufounky“. Samozřejmě také
košovkou vyvážíme odpadkové koše
všude, kde jsou umístěné.
Nějakou dobu trval zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Mělo
to nějaký vliv na množství odpadků poházených v některých parcích?
Po dobu vládních nařízení kvůli
koronaviru, kdy je spousta zaměstnanců doma, ať už na překážky

v práci, home office, žáci a studenti
nechodí do školy, lidé jsou v karanténě, marodí, nefungují restaurace, tak
je narůst všech odpadů enormní.
V podstatě jde o všechny druhy
odpadu, ať už je to komunál, papír,
plast, sklo i velkoobjemový odpad.
Vezměte si, že řada lidí si zboží
objednává přes e-shopy, protože není
ani jiná šance, jídlo se vydává u okýnek v plastových nádobách, vyklízí se
půdy, garáže, předělávají se byty.
Jednak mají lidé paradoxně na tyto
věci více času a také ty peníze, které
třeba měli nachystané na dovolené,
nemají momentálně jak utratit. Na
základě těchto okolností SMJ navyšují po dohodě s městem, konkrétně
s odborem životního prostředí, počty
svozů. Častěji vyvážíme kontejnery
ze sběrných dvorů, více se plní třídička odpadů a vše je to logisticky daleko náročnější.

Dalo by se o nějaké městské části či parku říct, že jsou téměř bezúdržbové a je zde čisto?
O žádné takové nevíme. Všude
jsou místa, kde je nějaký nepořádek,
i když se tam třeba lidé více starají
o životní prostředí kde žijí a přiloží
ruku k dílu nad rámec svých povinností a na úkor svého volného času.
Stejně tak tam ale žijí lidé, kterým
je úplně jedno, kde co zahodí, zničí,
zaneřádí. Já vždycky říkám: Chovejte se venku tak, jakoby to bylo u vás
doma v obýváku. Věřme, že těch slušných spoluobčanů bude čím dál tím
více, ale popravdě řečeno, nedělám si
o tom žádné velké iluze.

Děti se vrátily do MŠ, musely se testovat
Zhruba v polovině dubna se konečně mohli vrátit do mateřských škol i ti
nejmenší. Tedy, ne tak úplně. Konkrétně
se za svými kamarády mohly vydat předškolní děti. I tak však musela být dodržena jistá bezpečnostní opatření.
Podmínkou pro nástup k předškolnímu
vzdělávání je negativní test provedený přímo ve školce.
„V naší školce testují dva pracovníci hned
ve vestibulu budovy, takže pokud by nějaký
test vyšel pozitivní, což se nám zatím nestalo, podchytneme ho hned u vstupu,“ říká Dana Rychlíková, zástupkyně ředitelky MŠ
Mozaika pro pracoviště Březinova 30.
Z počátku se dle slov Rychlíkové děti
bály, co je čeká, při třetím testování už
byly celkem klidné. „Některé maminky
například vymyslely dětem básničky, které
jim během testování říkaly,“ dodala zástupkyně.
Předškolní děti mít roušky ve školce
nemusí, pedagogové využívají respirátory
a nanoroušky.
„Poprvé jsem se trochu bála, a tak mi s testováním pomáhala maminka. Podruhé už
jsem to zvládla sama,“ komentovala předškolačka Verunka svoje dojmy z testování.
Na Březinově 30 testovali okolo třiceti
předškolních dětí, a, jak sama zástupkyně
ředitelky říká, fronty se netvoří. Už si však
neumí představit, jak by situace vypadala,
kdyby se do školky vrátily všechny děti,
kterých je okolo stovky.
To se však pravděpodobně nestane.
Pokud se vrátí do školek všechny děti,

Jak zvládají testování vaše předškolní děti?
Testování ublíží míň než zavřené školky

� Kamila K.: Náš Honzík je na tohle tak trochu exot. Jelikož

měli ve školce koronu před Vánoci, tak měli nakázáno testování
všech dětí. Měla jsem z toho trochu strach. Dělali mu ten klasický test, jak strčí tu špejli snad až do mozku. A co on? Jemu se to
tak líbilo, že potom jsme doma museli simulovat „uchošťourem“,
že mu to jako dělám, a pořád tam chtěl znova jít, jak se mu to líbilo. Myslím si, že testování ať předškolním tak školním dětem ublíží
o mnohem méně než to, že jsou doma, protože psychicky to nesou
velmi špatně jak větší, tak i malí. Fyzicky věci tělo zvládne nějak
zapomenout nebo vstřebat, ale psychika je neoblomná.

Plivací testy by byly lepší
� Radka M.: Před prvním testováním jsem přemýšlela, že rad-

Šestiletá předškolačka Verunka se zpočátku testování bála. Nakonec ale zjistila, že to
nic není a už se zvládá otestovat i bez asistence
maminky.
Foto: Radka Mezerová
nebude podle ministra zdravotnictví
Arenbergera testování nadále nutné.
Po konzultaci s epidemiology ministr
zdravotnictví také řekl, že školky budou
fungovat pro všechny děti jen v krajích,
kde týdenní přírůstek nových případů
covidu-19 bude nižší než 100 na 100 tisíc
obyvatel. Kraj Vysočina měl ke dni 20.
dubna 271 nakažených na 100 tis. obyvatel. Otázkou zůstává, zda se situace zase
nějak nezmění.
-vd-

ši dceru nebudu dávat do školky, aby se nemusela testovat těmito
testy, které vůbec neschvaluji (lepší by určitě pro děti byly „plivací“ testy), ale říkala jsem si, že to jednou zkusíme a pak se uvidí.
Jelikož to proběhlo vše v pohodě, tak nadále dcerka chodí do školky a každé pondělí a čtvrtek se testuje a dokonce to zvládá i sama.
Poprvé jsem jí tedy pomáhala, ale nyní sama strká tyčinku do nosu
a říkala, že ji to šimrá. Já osobně těmto testům vůbec nevěřím a
přijde mi to zcela zbytečné.

Testování už bere dcera jako součást školky
� Jana Z.: Pokud by děti používaly testy s vysokoprocentní spolehlivostí, byla bych za ně ráda. Brala bych to jako pomoc pro zdraví dětí i ostatních. Pokud se budou používat testy s nízkou účinností, nemá to potom smysl. Ráno nám to dvakrát týdně zabere 30
minut času. Musíme s tím počítat a vstávat o to dřív. Před prvním
testováním jsem měla veliké obavy, jak celé testování dcera zvládne. Myslela jsem si, že ji to bude bolet a že ji budu zbytečně trápit.
Ale zvládla to velice dobře, v nosánku se pošimrala sama a smála
se, že ji to lechtá. Teď už to bere jako součást školky.

