
ŠKOLA PRO ŽIVOT
VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. ledna 2014 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Až si prohlédnete naši školu, třídy a učebny, můžete se sami rozhodnout, kam zapíšete 
Vašeho prvňáčka.

Zápis do 1. tříd se uskuteční
v pátek 24. ledna 2014 od 14.00 do 18.00, v sobotu 25. ledna 2014 od 9.00 do 11.00

Přijďte se k nám podívat.
Web školy: www.zskrizova.cz, E-mail: krizovazs@ji.cz

Telefon: 567 302 990

Těšíme se na Vás.

Š Ž

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Otázku udržitelného odpadového 
hospodářství na Vysočině a v Jihlavě 
diskutují již delší dobu politici, úřed-
níci, odborníci i angažovaní obyvatelé 
kraje a města. 

Ve velké odpadové studii pro celý kraj 
(ISNOV) z roku 2012 se kromě uži-
tečných nástrojů pro zvýšení recyklace 
objevil také návrh stavby velké spalov-
ny komunálních odpadů buď přímo 
v Jihlavě, nebo poblíž Jihlavy. Zástupci 
některých obcí Vysočiny a krajští po-
litici se rozhodli návrh stavby spalov-
ny rozpracovat v další nákladné studii 
proveditelnosti, která měla ukázat, jaká 
varianta spalovny je pro kraj Vysočina 
optimální. 

Rozpracováno bylo několik va riant 
umístění spalovny v Jihlavě nebo vel-
mi blízko města. Závěry studie ne-
byly dosud zveřejněny, ačkoli byla 
dokončena na konci roku 2012. V ak-
tualizaci územního plánu Jihlavy se 
také letos nově objevilo několik ploch 
vytipovaných pro umístění spalovny 
komunálních odpadů. Studie a přípra-
vy možné výstavby spalovny spolkly 
již několik stovek tisíc korun z veřej-
ných prostředků. 

Je zřejmé, že možnost výstavby spa-
lovny v Jihlavě nebo poblíž se nenápad-
nými krůčky přibližuje, ačkoli město 
Jihlava v současné době, dle slov pana 
náměstka Chloupka, nepodniká v sa-
mostatné působnosti žádné kroky ve 
spojitosti se spalovnou. 

Vzniká však nové Sdružení obcí Vy-
sočiny (SOV), kterému předsedá pan 
primátor Vymazal a které přebírá inici-
ativu v diskusi o možné výstavbě spa-
lovny. SOV také nechává přehodnotit 
nezveřejněnou studii proveditelnosti. 
K podobným informacím se dostane 
pouze občan na nejvyšší míru angažo-
vaný v odpadové problematice města 
a kraje. Stav slabého sdílení informací 
na krajské či městské úrovni se nelíbí 
ani iniciátorům referenda.  

„Nelíbí se nám ani slova pana primáto-
ra Vymazala, kterými v minulém článku 
v souvislosti s možností výstavby spalovny 
postavil Jihavany do role těch, kteří nejsou 
schopni rozhodovat o tom, co se v jejich 
městě děje. Vadí nám také snaha někte-
rých regionálních politiků očernit a shodit 
návrh referenda, který prezentují jako po-
litický a emoční protest namísto ústavního 
práva každého občana.“ říká Matěj Man, 
předseda občanského sdružení Společ-
ně pro Vysočinu. 

Historicky první referendum v Ji-
hlavě, o které usiluje přípravný výbor 
referenda a občanské sdružení, není 
protestem proti spalovně a už vůbec 
není útokem proti radnici. Je to unikát-
ní příležitost, kde Jihlavané mohou sa-
mi přímo ovlivnit dění ve svém městě. 
Výsledek platného referenda je závazný 
a není možné proti němu zastupitelsky 
hlasovat. Z důvodu úspory nákladů 
usiluje iniciativa pro referendum o je-
ho vyhlášení společně s volbami v roce 
2014. 

„Jsme velmi rádi, že se podařilo vyvo-
lat rozsáhlé diskuse o odpadech v Ji hlavě 
už ve chvíli, kdy teprve nedávno začal 
sběr podpisů a kdy se zatím rozhoduje, 
zda referendum vůbec získá podporu 
4.200 podpisů občanů Jihlavy, nutných 
pro jeho vyhlášení. Měsíc po zahájení 
sběru máme již více než 500 platných 
podpisů pro referendum,“ dodává Mi-
roslav Pernička, člen přípravného vý-
boru referenda.    

Magistrát dělá v odpadovém hospo-
dářství města dobré kroky. Hovoří se 
o částečném zavedení sběru bioodpa-
du v Jihlavě nebo o projektu motivač-
ního systému pro občany, kteří řádně 
třídí odpad. Iniciativa pro jihlavské re-
ferendum si těchto kroků váží a pod-
poruje je. 

Dvě ze tří navrhovaných otázek refe-
renda se také týkají právě motivace pro 
poctivé „třídiče“ či míry třídění ve měs-
tě. Dvě otázky v referendu nejsou navíc 

Referendum je pro Jihlavany příležitost
ani ve chvíli, kdy chce magistrát Jihlavy 
zahájit chvályhodné pilotní projekty. 
Referendum totiž bude zárukou, že 
magistrát například motivační systém 
dotáhne do konce a skutečně ho pro 
občany zavede. 

Více se o referendu dozvíte na webu 
www.referendumjihlava.cz. Naleznete 
zde také informace, které z našeho po-
hledu dosud v médiích chyběly. Sna-
žíme se přinášet i potřebné informa-

ce o negativech spalovny, o nutnosti 
nastavení ambiciózního recyklačního 
cíle a o pozitivech motivačního systé-
mu. Při čtení materiálů, které na webu 
naleznete, buďte kritičtí. V referendu 
jde totiž o rozhodování občanů, kte-
ří mají dostatek informací pro i proti 
v jednotlivých otázkách.

 Matěj Man, 
 předseda občanského sdružení 

 Společně pro Vysočinu
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V průměru vyprodukuje v Jihla-
vě každý občan včetně novorozenců 
277 kg komunálního odpadu za rok, 
a je zákonnou povinností města se o 
něj postarat. Proto není možné kritizo-
vat Jihlavu a další města či obce kraje, 
že společně již několik let promýšlejí 
vhodnou formu integrovaného naklá-
dání s komunálním odpadem v celém 
regionu, že zvažují různá řešení včetně 
energetického využívání odpadů, že 
dbají jak o otázky životního prostře-
dí, tak i o ekonomiku celého systému. 
Jihlava je v péči o komunální odpad 
jedním z nejlépe fungujících měst v 
republice a obstojí i v mezinárodním 
srovnání. S viditelnými výsledky se 
zvyšuje recyklace a zpětný odběr, ale 
stále to neřeší hlavní problém blízké 
budoucnosti. Co se zbylým komunál-
ním odpadem po zaplnění skládek? 
Stále nám dnes totiž po vytřídění zbývá 
více než 200 kg odpadu na osobu, kte-
rý musíme někam dát. 

Kampaň za referendum, které by do 
budoucna mělo zabránit využití růz-
ných technologií spalování odpadů, to-
to neřeší. Je to obdobné, jakoby někdo 

s ohledem na starost o ovzduší navrho-
val zakázat v Jihlavě kotle na tuhá pali-
va a netrápilo by jej, že je lidem zima, 
nebo kolik budou platit za elektřinu či 
plyn.

Město Jihlava pravidelně poskytuje 
informace všem zájemcům o proble-
matiku odpadů, čehož je dokladem 
i článek předsedy o. s. Společně pro 
Vysočinu, který vzešel z poslední in-
formativní schůzky s pracovníky ma-
gistrátu. Jihlava je ve svých krocích 
transparentní.

Primátor Jaroslav Vymazal je připra-
ven navrhnout zastupitelstvu referen-
dum v okamžiku, kdy občané Jihlavy 
budou mít možnost porovnat konkrét-
ní návrhy dlouhodobě udržitelného 
systému nakládání s komunálním od-
padem. Podle jeho názoru v tuto chví-
li není o čem rozhodovat. Konkrétní 
technologie se teprve hledají, a pokud 
nás v budoucnu zajímá jen jejich do-
pad na životní prostředí a nejde nám o 
souboj ideologií, pak není žádný důvod 
některá řešení předem vyloučit.  

 Radek Tulis,
 mluvčí Magistrátu města Jihlavy

V referendu rozhodujme 
až o reálných řešeních

Reakce na dopis Matěje Mana, předsedy o. s. Společně pro Vysočinu

Reakce na článek „Vyřeší náš problém s odpadem referendum?“ z prosincového vydání NJR


