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Zeptali jsme se:

1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost opadu? Třídíte odpad?

Odpady jsme vždy třídili a třídí-
me. Jsme rádi, že v blízkosti naše-
ho bytu jsou kontejnery, kam mů-
žeme kdykoliv separovaný odpad 
donést. Je to téma, které nás oslo-
vuje – nedá mi to, jsem schopná 
i při vycházce do přírody posbírat 
papíry nebo plasty a odnést je do 
patřičného kontejneru.

2. Patří vytváření vztahu k příro-
dě k oblastem zájmu školy, kterou 
vedete?

Je to jeden z pilířů našeho vzdě-
lávacího programu. Třídíme vel-
mi pečlivě, v každé třídě jsou 
koše na tříděný odpad. S dětmi 
se účastníme spousty soutěží, za 
vytříděný hliník jsme dostali i ce-
ny a dárky. Vychováváme k tomu 
děti denně tak, aby pro ně bylo 
třídění odpadů samozřejmé ve 
škole, ale zcela přirozeně se tak 
chovaly i doma.

3. Kladný vztah k životnímu 
prostředí, resp. správnému na-
kládání s odpady máte odjakži-
va, nebo jste se do třídění pusti-
li, až když k tomu byly vytvořeny 
podmínky?

Od malička. Už ve škole nás uči-
li, kam patří papír apod. Ale samo-
zřejmě v momentu, kdy k tomu 
město vytvořilo podmínky, jsme 
začali třídit intenzivněji. 

4. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Samozřejmě se rádi zapojíme. 
Už proto, že bydlíme v domě, 
kde není možnost kompostovat 
biologické odpady. Budeme rádi, 
když budeme mít i tuto možnost, 
separovat i tento odpad. Třídě-
ní je maličkost, kterou můžeme 
každý den udělat něco pro lepší 
životní prostředí.  -tz- 

Jihlavští radní projednali nabíd-
ku sdružení Arnika na vytvoření 
studie uceleného systému naklá-
dání s odpady. 

V listopadu 2013 zahájil spo-
lek Společně pro Vysočinu (SpV) 
kampaň za první referendum v Ji-
hlavě k otázce spalovny a nakládá-
ní s odpady. V polovině ledna pro-
běhla na podnět primátora města 
a náměstka primátora pro životní 
prostředí pracovní schůzka se čle-
ny spolku, kdy primátor Jaroslav 
Vymazal vyzval SpV k vytvoření 
vlastního uceleného návrhu naklá-
dání s odpady. 

Spolek Společně pro Vysočinu 
výzvu přijal. „Očekávali jsme, že po-
kud někdo usiluje o referendum proti 
využití odpadů k získávání energie, 
má už připraveno řešení, jak odpa-
dy v Jihlavě ekonomicky efektivně, 
ekologicky a dlouhodobě likvidovat,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal.

Koncem února 2014 dorazila na 
radnici nabídka, která obsahovala 
návrh na studii v ceně 940 tisíc ko-
run, navíc byla nabídnuta i menší 
studie pouze na podporu recyklace 
za 250 tisíc korun. 

Nabídku však neposlal oslovený 
spolek Společně pro Vysočinu, ale 
sdružení Arnika. „Měli jsme v úmyslu 
o ceně a rozsahu studie s navrhovatelem 
dále jednat, ale za podmínky, že se spo-
lek Společně pro Vysočinu za návrh pro-

Město drahou studii nechce, 
když se za dokument nepostavili 

ani jihlavští aktivisté 

jektu sdružení Arnika alespoň morálně 
postaví,“ uvedl náměstek primátora 
pro životní prostředí Rudolf Chlou-
pek. Členové spolku SpV se však od 
nabídky Arniky distancovali na přímé 
dotazy úřadu, v médiích i na veřejné 
besedě o odpadech. 

Předložený materiál odpovídal za-
dání jen částečně, nabídnutá cena 
studie je nepřiměřeně vysoká. „Ceny 
za obdobné studie bývají třetinové ne-
bo čtvrtinové. Podle vnitřního předpisu 
o zadávání veřejných zakázek by mu-
selo být v případě takto vysoké nabíd-

ky rozhodnuto ve výběrovém řízení,“ 
podotkla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. 

„Cílem vedení města bylo dát místní 
občanské iniciativě prostor, aby před-
stavila vlastní alternativu nakládání 
s odpady. Jelikož se členové spolku Spo-
lečně pro Vysočinu od nabídky sdruže-
ní Arnika distancovali, materiál neod-
povídal v plné šíři zadání a nabídnutá 
cena byla příliš vysoká, rada se rozhod-
la nabídkou dále nezabývat,“ komen-
toval usnesení náměstek primátora 
Rudolf Chloupek. -tz-

O NÁZOR občanů na třídění odpadů se zajímali pracovníci magistrátu na Ma-
sarykově náměstí v rámci Dne země. Foto: archiv MMJ

Magistrát města Jihlavy, odbor 
životního prostředí, provedl an-
ketu s občany města Jihlavy star-
šími 18 let. Cílem bylo zjistit, jaké 
je mezi občany města povědomí 
o problematice odpadového hos-
podářství města. 

„V rámci anonymní ankety jsme se 
dotazovali např. co a jak často občané 
třídí, zda je počet kontejnerových stá-
ní na separovaný odpad v místě jejich 
bydliště dostačující, jaký způsob likvi-

dace biologicky rozložitelného odpadu 
preferují nebo co je podle jejich názoru 
placeno z poplatku za odpady,“ uved-
la Renáta Kubištová Havlínová z od-
boru životního prostředí. Za vyplně-
ní ankety respondent obdržel sadu 
tašek na třídění odpadů.

Anketu vyplnilo celkem 156 re-
spondentů, z toho 114 žen a 42 
mužů. Nejčastějšími responden-
ty byly ženy ve věkové kategorii 
31-45 let bydlící v bytovém domě 

(30) a ženy ve věkové kategorii 61 
a více let bydlící též v bytových do-
mech (22). Jihlava patří v proble-
matice nakládání s odpady k nejlé-
pe fungujícím městům. „Snažíme 
se naše řešení problematiky odpadů 
neustále vylepšovat. Bude následovat 
vyhodnocení ankety, které nám pomů-
že v další práci,“ dodala vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. -tz-

Úředníci diskutovali s občany 
o odpadech i pomocí ankety

Pokud vás zajímá problematika 
odpadů v Jihlavě, můžete dostávat 
novinky automaticky. Jakmile se na 
www.odpadyjihlavy.cz objeví něja-
ká zpráva, následující den vám při-
jde do e-mailu odkaz. Stačí k tomu 
málo. Na www.odpadyjihlavy.cz 
úplně nahoře je odkaz „odběr novi-
nek“, kde se zaregistrujete, uvedete 
adresu, na kterou chcete informace 
dostávat, a zaškrtnete oblast, ze kte-
ré chcete novinky dostávat. Maily 
chodí bez příloh, takže nezaplňují 
schránku, jsou bez reklam, služba 
je zdarma. Kromě novinek z oblas-
ti odpadů můžete odebírat i další 
informace z webu města Jihlavy, 
například výběrová řízení, tiskové 
zprávy, úřední deska ad. -tz-

Novinky o odpadech 
automaticky

V Praze se vyhlašovaly výsledky 
soutěže o Hlavní město cyklistů. 

O jejím vítězi nerozhodla jen dlou-
há cyklistická tradice nebo počet kol 
v ulicích. Rozhodující byl celkový 
přístup města k řešení dopravy, a to 
nejen té cyklistické. Nezávislá po-
rota složená z odborníků na cyklis-
tickou dopravu hodnotila například 
také koncepční materiály, stav infra-
struktury nebo kampaně, která měs-
ta organizují nebo podporují. 

Vítězství v soutěži si odneslo město 
Pardubice, které si už v minulosti vy-
sloužilo přídomek „cyklistická labo-

ratoř“ České republiky. Utkání měst 
ale přineslo i svá překvapení. 

Mezi fi nalisty se kromě rovinatých 
měst s dlouhou cyklistickou tradi-
cí objevilo také hlavní město Kraje 
Vysočina Jihlava. Jako třetí se umís-
tilo Uherské Hradiště. Kromě cel-
kového pořadí měst rozdělila porota 
také dvě zvláštní ceny – za budová-
ní infrastruktury a za marketing a 
propagaci věnovanou cyklodopravě. 
Ocenění za infrastrukturu dostala 
Ostrava, cenu za marketing cyklisti-
ky získal Hradec Králové.

Město Jihlava tak za svou snahu by-

lo odměněno nejen druhým místem 
v soutěži, ale také novým trekkingo-
vým kolem od jednoho ze sponzorů 
soutěže. 

To bude využíváno v rámci úřadu 
a bude k dispozici úředníkům na je-
jich služebních cestách po městě.

Během netradičně pojatého slav-
nostního večera byly také předány 
ocenění pro výjimečné stavby – Ce-
na Víta Brandy. 

Město Jihlava dostalo čestné oce-
nění za instalaci netradičně poja-
tých stojanů na kole v centru města. 

 -tz-

Jihlava je 2. nejlepší pro cyklisty


