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Přípravný výbor včas nedodal kva-
litní podklady pro uspořádání refe-
renda, a nyní na základě jeho žaloby 
soud stanovil konání referenda na 
sobotu 13. prosince 2014. Jihlava tak 
nejspíše vyhodí 1,5 až 2 miliony ko-
run za všelidové hlasování, kterého 
se ani dle aktivistů nezúčastní dosta-
tečný počet voličů. Pokud by nebyla 
žaloba k soudu podána, návrhem na 
vyhlášení referenda by se řádně za-
bývalo nově zvolené zastupitelstvo 
města, které by jistě zvolilo vhod-
nější termín. Soudní zasahování do 
autonomního rozhodování volených 
orgánů města se tak nakonec ukáza-
lo pro aktivisty jako kontraproduk-
tivní. 
Magistrát města Jihlavy souhlasí 

s přípravným výborem referenda, 
že s ohledem na termín hlasování 

se lze obávat o potřebnou účast ve-
řejnosti. V usnesení soudu stojí, že 
přípravný výbor už na začátku, při 
prvním doručení na radnici, podal 
návrh na vyhlášení referenda pozdě, 
což samotnou přípravu znesnadňuje. 
Až zpětně opravované chyby a nedo-
statky návrhu přípravného výboru 
další přípravu vyhlášení referenda 
komplikovaly. Soud konstatoval, že 
„přípravný výbor podal návrh na ko-
nání místního referenda až dne 21. 
7. 2014, tedy navíc v době letních 
prázdnin, kdy podle harmonogramu 
zasedání zastupitelstva statutárního 
města Jihlava, veřejně dostupného 
na webových stránkách odpůrce, 
musel vědět, že se bude konat již 
jen jedno zasedání zastupitelstva, a 
to právě 15. 9. 2014, a dále si musel 
být vědom, že je třeba brát v úvahu 

i lhůty ve smyslu zákona o místním 
referendu“. 
Vyhlášení referenda velmi přesně 

a přehledně popisuje zákon. V něm 
stojí, že návrh referenda dává k pro-
jednání zastupitelstvu rada města. 
To se z objektivních důvodů ne-
stalo, protože podklady k hlasová-
ní byly u krajského soudu, a zastu-
pitelé na svém posledním jednání 
proto podle zákona vůbec nemoh-
li o vyhlášení referenda hlasovat. 
Město také jasně uvedlo, že zákon-
ný postup dodrží, a materiály rada 
předloží na nejbližší jednání zastu-
pitelstva. Tyto skutečnosti soud 
zcela přehlédl, upřel městu pravo-
moc o konání referenda rozhod-
nout, a město proto jeho rozhod-
nutí považuje za unáhlené.  
Přípravný výbor lže, když uvádí, 

že primátor odmítl zařadit materi-
ál do jednání zastupitelstva, a lže, 
když uvádí, že většina zastupitelů 
byla proti konání referenda. Za-
stupitelé odmítli návrh jednoho ze 
svých členů na zařazení referenda 
do programu jednání, nezamítli 
ale samotné referendum. K němu 
přitom v diskuzi vyjádřili svobod-
ně svoje názory, zejména ve vztahu 
k formulaci otázek.
Pokud přípravný výbor ve vyjádře-

ní pro média tvrdí, že primátor a ta-
jemník porušují zákon, měl by také 
uvést, jak konkrétně a které zákony 
primátor a tajemník porušují. Pravda 
je taková, že město postupuje přes-
ně podle zákona o místním referen-
du, který upravuje i právo na soudní 
ochranu, pokud nad obsahem návr-
hu není shoda.  -tz- 

Tiše ale intenzivně se začíná praco-
vat na výchově nové generace úspěš-
ných volejbalistů v Jihlavě. 
Do devadesátých let byl volejbal 

jedním z nejoblíbenějších týmových 
sportů, což teď už není pravda. „Ale 
poznáváme mladé a talentované hrá-
če, kteří mají potenciál se dostat hodně 
daleko,“ říká Jaroslav Škrobák, který 
ve volejbalovém klubu ŠSK Demlo-
va Jihlava pečuje o mladé naděje.
Se svým kolegou Michalem Pro-

cházkou chtějí propagovat rozvoj 
mládežnického chlapeckého volej-
balu v Jihlavě. Jejich vizí je vyšší sou-
těž a zajištění návaznosti na součas-
ný mužský tým SK Jihlava a týmy v 
okolí.
Tým se zaměřil na kvalitu trénin-

ků, ale pracuje i na zvýšení podpory 
rodičů, školního klubu a sponzorů. 
„Chceme přilákat nové hráče, primár-
ně teď do nově budovaného chlapecké-
ho oddílu,“ říká Michal Procházka. 
Kategorie jsou rozděleny podle věku 
– junioři (1. 1. 1995 a mladší), ka-
deti (1. 1. 1997 a mladší), starší žáci 
(1. 1. 1999 a mladší). Dvojice trené-

rů proto chce zajistit propagaci např. 
i směrem do základních a středních 
škol.
Letos mladí volejbalisté trénují pra-

videlně v pondělí a čtvrtek, v tělo-
cvičně ZŠ Otokara Březiny. „Může 
přijít kdokoliv a přidat se, ať už úplně 
začíná, nebo už někdy a někde hrál,“ 
zve zájemce Jaroslav Škrobák.  Že se 
výchova mladých volejbalistů v Jihla-
vě daří, dokazuje tým ŠSK Demlova 
už delším seznamem odchovanců, 
kteří okusili reprezentační výběry v 
mládežnických kategoriích (Kučera, 
Bláha, Rychtecký) a extraligy dospě-
lých v ČR (Hronová, Rychtecký). 
Starší žáci se pravidelně zúčastňují 
turnaje o Mistra republiky, České-
ho poháru a dalších. Celý klub ŠSK 
Demlova má úspěchy i v dívčích ka-
tegoriích na republikové úrovni.
Přihlásit se může kdokoliv, kdo má 

zájem, buď mailem juniori.demlo-
va@centrum.cz, nebo prostřednic-
tvím facebooku 
www.facebook.com/demlovajunio-

ri nebo webu  volejbaldemlovkajih-
lava.websnadno.cz. -tz- 

Kdo nám nadělil předvánoční referendum?
Reakce vedení města na tiskovou zprávu Přípravného výboru referenda 

Volejbal chce zpět na výsluní 
a hledá mladé hráče

ŠKOLKA  ROSTE. Nad objektem stravovacího pavilonu ZŠ Nad Plovárnou 
vzniknou čtyři oddělení mateřské školy pro 100 dětí, dále šatny, umývárny, WC, 
přípravna pro výdej jídel a zázemí pro personál. Součástí projektu je vybudování 
nového dětského hřiště, určeného pro děti z mateřské školy, a rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště pro žáky základní školy a veřejnost. 
 Foto: archiv MMJ

Jako odzvonilo gramodeskám a ka-
zetám, skončila i éra kompaktních 
disků. 
Jak s nepotřebnými disky naložit? 

CD a DVD jsou vyrobeny z poly-
karbonátu, na jehož povrchu je ten-
ká vrstva kovu (např. hliníku, zlata, 
titanu). 
Pokud se tyto disky dostanou na 

skládku, mohou se z nich tyto kovy 
uvolňovat do půdy, což je z hledis-
ka ochrany životního prostředí ne-

žádoucí. Proto by neměly být vha-
zovány do směsného komunálního 
odpadu. CD nebo DVD je možné 
odevzdat na sběrných dvorech v Jih-
lavě, kde budou uloženy do klecí na 
drobné elektro. 
Disky jsou pak nadrceny a následně 

materiálově využity. CD a DVD se 
odkládají do klecí na drobné elekt-
ro bez plastového obalu, ten patří do 
žlutého kontejneru. -tz-

Co se starými CD a DVD


