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Jihlava zve občany 
na svoji ofi ciální stránku 

na síti Facebook na adrese 
www.facebook.com/mesto.jihlava 

Více uvnitř novin.

TURBOJEŽEK DO CENTRA . Jihlava hodlá oživovat střed města a dotvořit jeho atmosféru pomocí uměleckých děl. 
„Oslovili jsme osm předních českých sochařů, aby navrhli umělecká díla na konkrétní místa v centru města. Vítaný je vtip, 
nadsázka a praktické využití objektů,“ uvedl vedoucí úřadu územního plánování Tomáš Lakomý. Modely a skici navržených 
děl si budete moci od 6. března  prohlédnout ve vstupní hale jihlavské radnice. Svoje návrhy předložili přední čeští výtvarníci, 
například Jaroslav Róna, Kurt Gebauer nebo Čestmír Suška. Na snímku je návrh „Fontána 3 - Turboježek“ z dílny Stefana 
Milkova a Jiřího Trojana. O realizaci rozhodne samospráva v prvním pololetí roku 2012. Výstava bude přístupná  zdarma 
v provozních hodinách radnice až do konce března. Foto: MMJ

Doba dospěla k okamžiku, kdy 
se musí Jihlava vážně zabývat otáz-
kou, jak dál s odpady. Nad tím se 
zamýšlelo zastupitelstvo i násled-
ně v besedě veřejnost.

Zastupitelé města byli na svém 
únorovém jednání podrobněji se-
známeni s krajským projektem nazý-
vaným ISNOV, který směruje odpad 
kraje do nové spalovny. Ta by měla 
vzniknout v Jihlavě.

Městští zastupitelé projekt vzali na 
vědomí a schválili jeho další pokra-
čování. ,,Nemáme zájem před občany 
cokoli tajit či skrývat, chceme, aby ten-
to proces byl transparentní a srozumi-
telný všem občanům,“ řekl primátor 
Jaroslav Vymazal. 

Proto město uspořádalo besedu s 
občany v kině Dukla, kde projekt vy-
světlil šéf Energetické agentury Vy-
sočiny Zbyněk Bouda. V zaplněném 
hledišti kina dostali prostor v tří-
hodinové diskusi k dotazům téměř 
všichni zájemci. 

Jeden okruh dotazů bylo možno asi 
snadno pominout – např. pán, který 
se představil jako Plandor z Červené-
ho Kříže, prý nevěří číslům a statisti-
kám, a proto ani výsledkům projektu, 
další pán Pavlíček spíše než informa-
cím šéfa agentury věří kamarádu Ru-
dovi, který žije v Rakousku a tvrdí, že 
jim odpad nehoří, a proto do něj mu-
sí lít petrolej. Pan Pernička za potles-
ku několika příznivců rovnou prohlá-

sil, že žádnou diskusi občané A. Dolu 
a Č. Kříže nepřipustí, již nyní sepisují 
petici a říkají jasné ne.

„Je škoda, že odmítáte diskusi. My s 
vámi diskutovat chceme, proto jsme 
tady,“ reagoval primátor Jaroslav Vy-
mazal. I na další dotazy a názory za-
zněly odpovědi - na studii pracovaly 
dvě vysoké školy a přední autority 
v oblasti životního prostředí. Po za-
žehnutí odpadu už hoření probíhá 
bez podpory petroleje, plynu či ji-
ných látek.

Druhý okruh dotazů směřoval na 
vedení města a dal by se charakte-
rizovat myšlenkou – Zase jste něco 
tiše upekli a my o ničem nevíme. 
Takto vystoupil bývalý městský za-
stupitel a radní za Stranu zelených 
Vít Prchal: „Nejprve jste to schválili v 
zastupitelstvu a pak teprve o problému 
chcete diskutovat!“ 

O omylu ho snadno přesvědčila 
vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu Katarína Ruschková: „Za-
stupitelstvo vzalo projekt na vědomí, 
neschvalovalo ho. Kromě jiného od října 
je analytická a návrhová část projektu 
zveřejněna na webu kraje a z veřejnos-
ti na něj nikdo nereagoval, do schránek 
zdarma chodí Noviny jihlavské radnice 
s informacemi o projektu. Kdykoliv jsme 
byli připraveni odpovídat na konstruk-
tivní dotazy a připomínky obyvatel Jih-
lavy i dalších zájemců.“

Třetí okruh otázek formulovali 
především příznivci či členové ob-

čanského sdružení Arnika, kteří sice 
připouštěli informovanost, proto-
že jeden jejich zástupce pracoval v 
tzv. pracovní skupině projektu, ale 
stěžovali si na závěry projektu. Ten 
preferuje výstavbu nové spalovny a 
ne další možnosti, jak nakládat s od-
padem, např. jeho lepším tříděním, 
který upřednostňuje Arnika. Zpo-
chybňovali hypotetická čísla a mís-
ty se beseda stávala pro laika nepře-
hlednou. 

„Naopak – třídit se bude muset mno-
hem víc než dosud. Ostatně kapacita 
spalovny je plánovaná na množství 
tříděného, nikoliv netříděného odpadu. 
Byla by opravdu škoda spálit materiá-
ly, které můžeme využít jinak,“ zazně-
lo v reakci z pódia.

O slovo se přihlásil také místosta-
rosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 
Brychta, který prohlásil, že podpo-
ruje výstavbu spalovny, a pokud by 
Jihlava odmítla, tak další lokalitou 
pro výstavbu by mohl být Žďár. 

Důležitou myšlenku vyslovil v zá-
věru besedy primátor Jaroslav Vy-
mazal: ,,Pokud se občané Jihlavy nebo 
kraje rozhodnou, že projekt nepodpoří, 
v tom případě nechávají dluh svým dě-
tem, které se nakonec budou muset roz-
hodovat pod tlakem.“

(K problematice projektu připravu-
jeme pro další vydání NJR rozhovor 
s vedoucí odboru životního prostře-
dí magistrátu Katarínou Ruschko-
vou – pozn. redakce). -lm-

Beseda o spalovně plná emocí

Věřit odborníkům 
Rok 2008. Po Okružní ulici na Bře-

zinkách se ve čtyřech jízdních pru-
zích jezdí osmdesátkou. Rachotí zde 
náklaďáky. Senioři přebíhají ze všech 
sil, každoročně je slyšet třeskot ple-
chů a houkání sanitky. 

Rok 2011. Je zde klid. 

Co se stalo? ptáme se náměstka 
primátora Josefa Kodeta.

Situace už byla neúnosná. Město 
vypsalo výběrové řízení na projekt, 
který by situaci vyřešil. Našly se pe-
níze na rekonstrukci a ta proběhla ve 
dvou etapách v letech 2009 a 2010. 
Výsledkem je současný stav.

Popisujete to jako idylku, ale ono 
tomu tak úplně nebylo, že?

Vím, na co narážíte. Když byli za-
stupitelé města seznamováni s pro-
jektem a měli rozhodovat o jeho 
schválení, ozývaly se hlasy, které pro-
jekt zpochybňovaly. 

Pamatuji si na to – prý: doprava 
houstne a vy místo abyste situaci 
řešili, tak svedete dva jízdní pruhy 
do jednoho!

Nejen to, výtek bylo mnohem víc. 
Prý přibude bouraček, pomalu je-
doucí auta vytvoří nedýchatelné 
ovzduší atd. Po pravdě řečeno, pro-
jekt mohl k takovým myšlenkám svá-
dět. Ale ukazuje se, že co je pro laika 
zjevné a logické, odborník může vi-
dět jinak. V tomto případě se sázka 
na odborníky vyplatila.  

Takže se vedení města nenechalo 
odradit a prosadilo svou. Ale při-
šla druhá vlna kritiky!

Kupodivu se začaly po ukonče-
ní první části rekonstrukce ozývat i 
odborné složky, které v připomínko-
vém řízení ke stavbě mlčely – hasiči, 
záchranná služba.

 (Pokračování na str. 3)


