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Město Jihlava má k 30. 4. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 589 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci dubnu 2010

 Několik zastupitelů města a úřed-
níků magistrátu, ale také pracovníci 
dalších jihlavských organizací navští-
vili rakouský Ziestersdorf. 

 Tam si prohlédli jednu z desatera 
rakouských spaloven komunálního 
odpadu. Návštěva nebyla náhod-
ná - na Vysočině se začíná hovořit 
o nutnosti vybudování spalovny - 

skládkování odpadu je do budoucna 
neudržitelné. Jihlavští se o okolnos-
ti provozu zajímali velmi detailně, 
úvodní prezentaci prodloužila bese-
da s odbornými dotazy zejména na 
ekologii a ekonomiku provozu. Ná-
sledovala prohlídka areálu. 

 „První dojmy po příjezdu byly 
opravdu překvapivé. „Nedostalo se“ 

nám očekávaného zápachu, kouře a 
hluku,“ neskrývala překvapení ná-
městkyně primátora pro životní pro-
středí Irena Wagnerová. 

 Návštěvníky překvapilo ještě více, 
když na dvoře spalovny našli rosnič-
ku. „Ujišťuji, že to byla normální zdra-
vá rosnička,“ reagovala náměstkyně s 
úsměvem na narážku, zda obojživel-

Zástupci města navštívili spalovnu

ŘÍDÍCÍ centrum spalovny komunálního odpadu v rakouském  Ziestersdorfu připomíná velíny velkých elektráren (vlevo), náměstek primátora Petr Pospíchal se na 
vlastní oči mohl seznámit s procesem spalování (vpravo). Foto: archiv MMJ

 Sedm hasičů z Jihlavy a tři z jedno-
tek z okolních obcí odjeli pomáhat 
do povodněmi postižených obcí. 

 Minulý týden vyjela dvě vozidla 
(avie s povodňovým přívěsem a te-
rénní vozidlo s přívěsem), ve kterých 
jsou naložena kalová a plovoucí čer-
padla, nářadí na úklid a dezinfekční a 
čisticí prostředky. 

 Před odjezdem od zbrojnice na 
Sokolovské ulici se s hasiči setkal 
primátor Jaroslav Vymazal. „Oceňuji 
přístup našich hasičů, na pomoc Mo-
ravě vyjíždějí ve svém osobním volnu. 
Stejně se zachovali i loni, kdy pomá-
hali v okolí Nového Jičína,“ připomněl 
primátor Vymazal s tím, že i po dobu 
nepřítomnosti těchto hasičů bude 
zajištěna akce schopnost jednotky v 
Jihlavě.

Později za jihlavskými hasiči dora-
zili ještě kolegové z Velkého Berano-
va. Koncem týdne se hasiči i vozidla 
vrátili zpět. 

Jihlavští hasiči opět pomáhali

JIHLAVŠTÍ dobrovolní hasiči se také podíleli na likvidaci následků letošních po-
vodní v Troubkách. Foto: p. Marosz

 Město Jihlava již potřetí hostilo 
happening na podporu HIV pozi-
tivních a AIDS nemocných, žijí-
cích v České republice. 

 Před dvěma roky se za HIV pozi-
tivní symbolicky zapalovalo 1.101 
svící, loni děti vypustily 1.236 ba-
lónků, letos družstva z jihlavských  
škol sestavovala z 1.388 víček od 
PET lahví motiv akce - červenou 
stužku.

 Doprovodný program byl tema-
ticky věnován problematice HIV/
AIDS - nejen tomu, jak se před ná-

kazou chránit, ale také tomu, jaká 
úskalí může nákaza přinášet, jak 
může HIV pozitivita změnit život, 
jak by se partneři měli k sobě na-
vzájem chovat, a v neposlední řadě 
i tomu, že věrnost není ani v dneš-
ní době zbytečností a přežitkem.
 -lm-

SVĚTLO pro AIDS byla happeningo-
vá akce na podporu HIV pozitivních, 
při které soutěžní družstva sestavovala 
červenou stuhu z víček PET lahví.
 Foto: Lubomír Maštera

Město podpořilo HIV pozitivní

ník žijící poblíž spalovny neměl šest 
nožiček nebo tři oči. „Rakušané jsou 
pověstní úzkostlivým vztahem k příro-
dě. Dopad spalovny na životní prostře-
dí v okolí je pravidelně kontrolován,“ 
doplnila Irena Wangerová.  

 Připomněla, že spalovny lze najít 
třeba i v centru Vídně nebo u nás v 
Liberci.

Spalovna ročně zpracuje 130 tisíc 
tun odpadu, produkuje elektřinu, kte-
rá by vystačila pro stotisícové město, 
případně může do bytů dodávat teplo. 
Svoz odpadu probíhá ze 70 procent 
po železnici, zbytek dovezou automo-
bily z okruhu asi 50 kilometrů. 

 „Na Vysočině bude nutné najít dob-
ře dostupné místo, aby byl svoz odpadu 
snadný, ekonomicky výhodný a měl co 
nejmenší dopady na životní prostředí. 
Domnívám se, že Jihlava může těmto 
požadavkům vyhovět,“ vyjádřil se ta-
ké primátor Jaroslav Vymazal.   -lm-


