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Jak s odpady?
V květnovém vydání vašeho listu 

jsem si přečetl článek nazvaný Víc 
třídím, míň platím. Chci se k jeho 
obsahu vyjádřit. 

Radnice se chlubí pilotním progra-
mem svozu bioodpadu v lokalitách 
Pávov a Zborná. Svoz odpadu v loka-
litách zastavěných domky považuji za 
nesmysl. Lepší by bylo vysvětlit tam-
ním obyvatelům, že je možno biood-
pad uložit do kompostu na pozemku 
u domu. Několik m2 na založení kom-
postu se jistě najde a výsledný pro-
dukt lze využít jako hnojivo na porost 
u domu. Odpadá nutnost svozu, který 
jistě vyžaduje nemalé náklady. Je zde 
i možnost nemajetným občanům po-
řídit kompostéry. Město to vyjde na 
stejné peníze jako koupě kontejnerů 
na bioodpad. A jak jsem již uvedl, od-
padá svoz.

Svoz bioodpadu je vhodný u by-
tových domů, kde občané možnost 
kompostování nemají. Pozornost 
radnice bych zaměřil tímto směrem.

Tři způsoby, jak mohou, dle radni-
ce, lidé ušetřit:

1) nosit do sběrného dvora bio-
odpad několikrát ročně je nesmysl. 
Kde ho budou, např. obyvatelé pa-
neláku, skladovat? Pod postelí? Či 
se snad PaedDr-Ing. a RNDr. do-
mnívají, že budou lidé nosit do 
sběrného dvora každou slupku od 
banánu jednotlivě?

Majitelé domků mohou uložit 
bioodpad na svém pozemku (kom-
post, kompostér) a nemusí s ním 
běhat po městě. Já tak s bioodpadem 
nakládám několik desetiletí bez ja-
kýchkoli problémů. A hodlám tak 
činit i nadále.

2) na drobné elektrozařízení jsou 
po městě rozmístěny kontejnery, 
ledničku nebo pračku těžko někdo 
vyhazuje několikrát do roka. Pokud 
jde o kovy, běžný občan jich tolik 
nevyhazuje. Snad nějakou zátku od 
piva nebo plechovku od konzervy. 
Na to se dá zřídit kontejner. Má-li 
kovu víc, potom ho jistě odveze do 
sběrny šrotu.

Vyjde to nastejno jak jízda do 
sběrného dvora, a ještě dostane za-
placeno. V současné době cca 4Kč 
za kilogram Fe. Odevzdá-li 10 kg 
dostane 40 Kč a nemusí se regis-
trovat na radnici, shánět nějakou 
kartu a jinak blbnout. Sběren šrotu 
je ve městě určitě víc než sběrných 
dvorů, není tedy problém se kovů 
zbavit.

3) žádost o snížení počtu nebo ob-
jemu nádob na odpad a snížení frek-
vence vyvážení.

a) každý si objedná tolik nádob, 
kolik potřebuje. Snížením počtu 
nádob se množství odpadu nezmění. 
200 l odpadu do 100l nádoby nikdo 
nenacpe. Přírodní zákon o nepro-
stupnosti těles by mohli funkcionáři 
na radnici, při svých akademických 
titulech, znát.

b) ani snížení objemu nádoby nic 
neřeší. Na velikosti nádoby nezále-
ží. Záleží na množství odpadu v ní. 
Radnice asi vychází z předpokladu: 
velká nádoba- hodně odpadu, malá 
nádoba málo odpadu. Tato úvaha je 
špatná. Mám-li 20 l odpadu ve 100l 
popelnici, potom v 50l popelnici 
je to zase jenom 20 l. S tím ani pri-
mátor, ani já nic nenaděláme. Za co 
tedy hodlají, paní RNDr. a pan Paed-
Dr-Ing., poskytovat slevu?

c) frekvence odvozu
Třídím-li odpad, nedám do popelni-

ce papír, plasty, bioodpad apod. Dám 
do ní tedy to, co se nedá jinak využít.

Například mastný papír, kosti atd. 
Prodlouží-li se interval odvozu, poří-
dím si k domu, zvláště v létě, vydatný 
zdroj zápachu a hmyzu. Co na to hy-
giena? Žijeme snad ve středověku?

d)odpadová karta atd.
Bude se o ni žádat na radnici, bude 

se potvrzovat, někdo ji bude jistě 
kontrolovat (jinak nemá smysl), 
bude se blbnout. Slušná slova ko-
mentáře hledám obtížně.

Dej blbovi funkci, vymyslí formu-
lář. To bylo, je a jak vidím, tak při-
nejmenším v Jihlavě i bude.

Kroky města ocenil, podle článku, 
zástupce Arniky. Ocenil, že se zavádí 
spravedlivý systém. 

Ten pán toho o odpadech a sprave-
dlnosti ví asi tolik co místopředsed-
kyně SZ, blahé paměti, o biomase.

V současné době platím, ať třídím, 
nebo netřídím, ať odpad produ-
kuji, nebo ne. Navrhovaný systém 
to nezmění. Pouze zkomplikuje. 
Spravedlivé by bylo, kdyby se plati-
lo za množství odpadu. Při odvozu 
je třeba odpad zvážit, naměřenou 
hodnotu zanést do počítače a podle 
výsledného množství občanům 
účtovat. Máš odpadu hodně, pla-
tíš hodně, a opačně. Technicky je to 
proveditelné, fi nančně a organizačně 
nenáročné, v praxi na mnoha mís-
tech ověřené. Není třeba nic vymýš-
let. Ovšem co by potom úředníci na 
radnici dělali? Mohlo by se zjistit, že 
nejsou potřeba.

Závěrem bych nápady odboru ži-
votního prostření zhodnotil slovy 
Jana Wericha:

To je blbý, to se bude líbit.
 S. Zapoměl

Vyjádření odboru životního pro-
středí:

K zavádění svozu bioodpadu – je 
řada občanů, kteří na svém pozemku 
nechtějí či nemohou mít kompostér, 
proto o zavedení svozu požádali. I pře-
sto, že ve Zborné i Pávově, kde jsou 
takřka pouze rodinné domy se zahra-
dami a možností vlastního kompostu, 
je zájem o odvoz bioodpadu. Pro nás 
to je příležitost vyzkoušet třídění této 
komodity, získáme tak poznatky, které 
uplatníme při přípravě svozu bioodpa-
du plošně v celém městě. 

Náklady to městu výrazně nenavýší, 
náklady města se odvíjí podle počtu 
vyvezených popelnic. Obyvatelé, 
kteří se do projektu zapojili, v tuto 
chvíli přistavují k vývozu jeden týden 
černou a druhý týden hnědou popel-
nici, četnost se tedy nezvyšuje. 

Víme, že vzniku odpadu je mno-
hem vhodnější předcházet a tedy 
v případě bioodpadu kompostovat 
na svém pozemku. I v tomto vychá-
zí radnice obyvatelům vstříc a již od 
roku 2010 jsou pro obyvatele Jihlavy 
k dispozici dotované kompostery, 
jichž bylo do dnešního dne vydáno 
přes 750 kusů. 

Jsme si vědomi, že svoz bioodpa-
du je potřeba zejména u bytových 
domů, tento svoz připravujeme. Bu-
de-li k tomu politická vůle, rádi by-
chom umožnili třídění bioodpadu 
do hnědých nádob (kompostajnerů ) 
v celém městě již v příštím roce, nej-
později ale od roku 2016.

Systém motivačních plateb neby-
lo jednoduché vytvořit. Musí být 
kompatibilní se stávajícím systé-
mem nakládání s odpady, aby se do 
něj mohli zapojit všichni bez ohledu 
na typ zástavby, kde žijí. Systém by 
měl veřejnost motivovat lépe třídit, 
aspoň částečně snížit náklady na od-
padové hospodářství, a tím i popla-
tek pro obyvatele. 

Z těchto předpokladů vycházely 
i všechny tři způsoby zapojení. Pilot-
ní projekt svozu bioodpadu motivuje 
lidi k tomu, aby bioodpad nekončil 
na skládce, ale na kompostárně. Je to 
zejména pro obyvatele, kteří kompost 
na svém pozemku nemají a nechtějí. 

Druhý způsob zapojení byl volen 
tak, aby byly sníženy náklady na svoz 
komunálního odpadu – tedy aby se 
snížil počet vyvážených popelnic, pří-
padně se zmenšil jejich objem. Tento 
způsob navíc motivuje lidi i k důsled-
nějšímu třídění. Je zjevné, že jej lze 
aplikovat pouze u rodinných domů. 
K tomuto způsobu zapojení nás na-
vedli sami obyvatelé rodinných domů 
s tím, že popelnici nenaplní a stačí jim 
vývoz 1x 14 dní.

Abychom mohli do systému zapojit 
i obyvatele bytových domů, byla vy-
tvořena třetí možnost – odevzdávání 
odpadů na sběrných dvorech. Touto 
možností se může do Programu za-
pojit kdokoliv. Cílem této možnosti 
je naučit lidi třídit ty složky odpa-
du, které běžně končí v komunálním 
odpadu – tedy nebezpečné odpady 
(např. plechovky od barev, obaly od 
kosmetiky či chemikálií), dále ob-
jemný odpad (který nezřídka končí-
vá u kontejnerů), elektrozařízení (ne 
v každém kontejnerovém stání na 
něj může být kontejner a lidé mnoh-
dy z lenosti hodí tento odpad do ko-
munálu). Odvézt bioodpad na sběr-
ný dvůr po úklidu zahrádky či ořezu 
větví je už dnes pro mnohé běžná 
věc, dělají to i bez slevy na poplatku. 
Za to je chceme odměnit a motivo-
vat k tomu, aby v tom nadále pokra-
čovali. 

Navrhujete zavést poplatek pouze za 
vyprodukovaný odpad. Systém place-
ní za množství odvezeného odpadu 
vede k tomu, že vzniká podstatně větší 
množství velkých černých skládek, 
zneužívání odpadových nádob jiných 
lidí, s odpady se topí apod. Proto tento 
systém odmítáme.

Poplatek za odpady je poplatkem za 
celý systém – tedy ne jen za „černé po-
pelnice“. Z poplatku se hradí i provoz 
sběrných dvorů, mobilní svozy odpadu 
pořádané pro obyvatele Jihlavy a další 
činnosti v odpadovém hospodářství, 
které v mnoha obcích nejsou samo-
zřejmostí. My však tento systém chce-
me i nadále zlepšovat, protože právě 
tím, že lidem vytvoříme podmínky, je 
můžeme motivovat k lepšímu třídění. 
Stejně jako fi nanční motivací, kterou 
bychom právě tímto motivačním pro-
gramem chtěli zahájit.

Podmínky motivačního progra-
mu bude schvalovat pro aktuální 
rok rada města. Tím bude možné je 
upravovat tak, abychom je nasměro-
vali na oblasti, v nichž potřebujeme 
odpadové hospodářství zlepšit. 

Zatím rozhodně neplánujeme za-
vedení kontejnerů na kovy. Ze zku-
šeností z Jihlavy i jiných měst víme, 
že kontejnery s kovy jsou vykrádány 
a přitom i poškozovány. Dokud se 
budou kovy ve sběrnách vykupovat, 
nemá smysl kontejnery na kovy ve 
městě zavádět. 

V uplynulých týdnech proběhlo 
několik besed a akcí k tématu odpa-
dového hospodářství. Pokud pro-
jevujete takový zájem o téma, mrzí 
mě, že jste na některou z besed ne-
přišel, mnohé jsme si mohli vysvět-
lit. Problematika odpadů je složitá 
a často se v ní neorientují ani ti, kteří 
ji připomínkují nebo zpochybňují. 
Nicméně na odboru životního pro-
středí se snažíme každému zájemci 
o informace maximálně věnovat.

Zaznamenáváme různé reakce na 
zveřejnění systému motivačních pla-
teb, zatím je většinově program pro 
veřejnost zajímavý. Kdo o něj zájem 
nemá, zapojovat se do něj nemusí. 
Věřím však, že motivační program 
je cesta, jak dále zlepšovat nakládání 
s odpady ve městě, což je cesta nejen 
k nižšímu poplatku, ale i k lepší-
mu životnímu prostředí. A to je, jak 
věřím, cíl Váš i nás všech.

 Ing. Katarína Ruschková, 
vedoucí odboru životního prostředí

Nesrovnalosti u MŠ
Přečetla jsem si Váš článek v květ-

novém vydání Novin jihlavské rad-
nice a zaujaly mne informace, které 
v něm píšete. Chtěla jsem se zeptat, 
odkud čerpáte tyto údaje? Jelikož 
mám syna narozeného 30. 8. 2011 
a v rámci sdružení Mozaika skončil 
na 106. místě „pod čarou“ byl po-
slední, který splňoval kritérium věk 
pro přijetí), tudíž to neodpovídá 
Vašim informacím, které zde uvádí-
te, že nebylo přijato pouze 38 dětí. 
I kdybych vzala v potaz odvolání, na 
kterých je připraveno 34 míst, tak to 
pořád nesedí (106-34 je 72 neuspo-
kojených dětí, a to pouze v rámci 
Mozaiky).

Pavlína Klimentová

Vyjádření odboru školství, kul-
tury a tělovýchovy:

Do mateřských škol jsou zpravidla 
přijímány děti, které v daném roce 
dovrší k 31. 8. věku tří let. Díky strate-
gii města za poslední čtyři roky vznik-
lo v Jihlavě 337 míst v MŠ a budují se 
další. I proto město v letošním roce 
umístilo cca 96 % dětí ve věku od 
3 do 6 let. Na mladší děti než tříleté 
není při zápise brán zřetel a z hlediska 
vyhlášky je do nepřijatých dětí neza-
počítáváme. 

Magistrát vyhodnocuje a publi-
kuje nejen výsledky zápisu v MŠ 
Mozaika, ale také Mateřské školy 
a Speciálně pedagogického centra 
na Demlově ulici. Letos eviduje-
me 208 nepřijatých dětí, ale z to-
hoto počtu je potřeba odečíst 94 
mladších tří let, 7 dětí z jiných obcí 
a počítáme již s 34 místy na odvolá-
ní. Váš vzniklý rozdíl činí duplicity 
s MŠ Demlova, kterých máme 49 
(znamená to, že rodiče podali při-
hlášku na obě mateřské školy a je-
jich děti byly přijaty). 

Informace, kterou město poskytlo 
do médií, byla relevantní a obsaho-
vala i dovětek, že se jedná o první 
údaje, které se budou dále měnit. 
Úřad vyhodnocuje a poskytuje infor-
mace nejen ze zápisu v MŠ Mozaika, 
ale také MŠ a SPC Demlova, proto 
se někteří nemohou dopočítat stej-
ných čísel jako radnice. Pokud bu-
dete chtít další informace, je možné 
kontaktovat odbor školství, kultury 
a tělovýchovy k osobnímu jednání.


