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  bezplatné
testování
      na HIV
      infekci!

Evropský
testovací týden 
 21.–28. listopadu 2014 

Při příležitosti Světového 
dne boje proti AIDS, 
který se koná 1. prosince.

Poradna AIDS   
Dům zdraví (3. patro), Vrchlického 57, Jihlava
ordinační hodiny:
pondělí, středa 8:00–12:00 a 13:00–15:00‚ pátek 8:00–12:00
telefon: 567 574 733, 731 801 834
e-mail: aidsporadna.ji@seznam.cz

Poradna AIDS v Jihlavě bude mít pro zájemce o testování v tomto 
týdnu připravený malý dárek jako pozornost za zodpovědný přístup 
ke svému zdraví. Zájemci se mohou přijít otestovat kdykoliv 
v ordinačních hodinách bez objednání. 

Rostislav Habán, ANO 2011
U nás doma se 1. 
snažíme odpa-
dy maximálně 
třídit, obaly ne-
bo plastové láh-
ve třídíme do 
př ipravených 
„chytrých“ ta-
šek. Kontejnery 
na papír, sklo a plasty máme hned 
přes silnici, tak není problém vy-
tříděný odpad hodit do správné 
nádoby. Snažím se, aby naše děti 
považovaly třídění odpadů za sa-
mozřejmost, a vysvětluji jim, že 
odpady mohou dále sloužit, a ne 
skončit bez užitku na skládce.

 Domnívám se, že město udělalo 
v oblasti třídění odpadů hodně prá-
ce. Jak tedy zlepšit třídění ve městě? 
Možná pomůže zdokonalit motivač-
ní program, ale jako bývalý inspek-
tor životního prostředí se spíše do-
mnívám, že někde může pomoci už 
pouze represe. Třídění odpadů je to-
tiž povinností každého občana.
Jakékoliv opatření vedoucí ke sní-2. 
žení množství směsného komu-
nálního odpadu vítám a zavedení 
svozu bioodpadu z celého města 
podpořím. 

V současné době chybí koncepce 3. 
odpadového hospodářství na ce-
lostátní úrovni, proto by radnice 
měla požádat Ministerstvo život-
ního prostředí o stanovení priorit 
v této oblasti.

 Vzhledem k neustálému vývoji mo-
derních technologií je třeba, aby 
radnice posoudila všechny alterna-
tivy k výstavbě zařízení ZEVO for-
mou soutěže o návrh, podle zákona 
o veřejných zakázkách. Jedině tak 
bude možné udržet ceny v rozum-
ných mezích pro občany, a přitom si 
zachováme zdravé životní prostředí.

 Dovedu si představit umístění spa-
lovny tam, kde by byl zároveň na-
hrazen emisně významný zdroj, kde 
je vybudována dostatečná infra-
struktura a kde je reálné prodat ma-
ximum tepla a elektrické energie.

Rudolf Chloupek, ČSSD
Množství odpa-1. 
dů omezujeme 
tím, že odložené 
oděvy odkládá-
me do určených 
k o n t e j n e r ů , 
a trávu, plevel 
a různé rostlinné 
odpady z kuchy-
ně kompostujeme. Třídíme plasty, 
sklo a papír. Využíváme i sběrného 
dvora, např. k odložení elektrospo-
třebičů, plechovek od barev, případ-
ně i většího množství bioodpadu.

Třídění bioodpadu podporuji. Jed-2. 
ná se totiž o odstranění části odpa-
du ze směsného odpadu a vrácení 
jeho živin do koloběhu ve formě 
kompostu. Svoz bioodpadu má ur-
čitě význam v zástavbě, kde převa-

O odpadech se zástupci stran v zastupitelstvu
Nakládání s odpady je každodenní starostí každé obce a přesahuje více než jedno volební období. Proto jsme na úvod nového funkčního období požádali 

o vyjádření zástupce všech do jihlavského zastupitelstva zvolených stran. 

Jak se ve vaší domácnosti věnujete recyklaci odpadů a jejich omezování? Co byste uvítali jako podporu pro zlepšení třídění ve městě? 1. 

Město Jihlava postupně zavádí v jednotlivých městských částech třídění biologicky rozložitelného odpadu. Měla by snaha radnice pokračovat, podpoříte za-2. 
vedení svozu bioodpadu z celého města? 

Současná volná kapacita skládky v Henčově se v roce 2018 naplní. Poslanci rozhodli, že od roku 2024 bude zakázáno ukládat jakýkoliv neupravený komunální 3. 
odpad na skládky. Jaké by podle vás měly být další kroky radnice v otázce dlouhodobého řešení odpadů?

žují rodinné domky i na sídlištích. 
V lokalitách s minimem zeleně 
bude záležet na organizaci svozu 
a ochotě občanů bioodpad třídit.

Je třeba stále vylepšovat osvětu 3. 
a systém předcházení vzniku a tří-
dění odpadů. Uvítal bych i zákaz 
výkupu kovů od fyzických osob 
a rozšíření tříděného sběru o tuto 
komoditu. Dalším vylepšením by 
mohla být větší motivace občanů 
ke třídění. Zbytkový odpad je pak 
potřeba ještě využít alespoň jako 
zdroj energie. Na skládku ale ne-
jdou jen odpady z domácností, je 
proto nutno řešit i odpady podni-
katelských subjektů.

Milan Kolář, Forum Jihlava
V domácnos-1. 
ti samozřejmě 
pečlivě třídíme 
a více než do 
odpadkového 
koše se směs-
ným odpadem 
chodíme do ne-
dalekých barev-
ných kontejnerů. Hodně nás to 
naučily vlastní děti. Takže si mys-
lím, že je velmi správné, že se třídí 
ve školách a že děti potom učí do-
ma rodiče, kam patří který odpad.

Myslím, že je to rozumné! Hlavně 2. 
aby se co nejvíce lidí naučilo té-
to služby využívat! My máme ve 
dvoře našeho domu v centru měs-
ta vlastní kompost a každoročně 
se radujeme z velkého množství 
kvalitní zeminy pro kytičky.

Od té doby, co jsem na pracov-3. 

ním zastupitelstvu absolvoval 
přednášku pana Zbyňka Boudy o 
spalovně, jsem jejím velkým příz-
nivcem! Myslím, že pan Bouda je 
odborník a správný ekolog!

Pavel Šlechtický, KSČM
Naše domác-1. 
nost třídí od-
pady pečlivě. 
Jinou odpověď 
ani jistě nikdo 
nečekal. Osob-
ně bych uvítal, 
aby již výrobci 
s obaly šetřili. 

Měli bychom se poučit ve světě, 2. 
třeba v Holandsku, kde se pet lah-
ve v obchodech vykupují obdob-
ně, jako u nás vratné lahve.

 I paušální poplatky za odpady roz-
hodně nejsou motivační, zvláště v 
Jihlavě, kde byly v minulém voleb-
ním období výrazně zdraženy.
Zajištění sběru a svozu biologického 3. 
odpadu měla KSČM ve volebním 
programu již pro minulé volební 
období a je i v současném volebním 
programu. V Jihlavě se v tomto smě-
ru příliš nepokročilo. Budeme proto 
prosazovat plošné třídění biologic-
kého odpadu s nádobami pro tento 
odpad u každého domu a jeho svoz 
z celého města. Je škoda, že v otáz-
ce nebylo uvedeno příslušné číslo 
a datum usnesení parlamentu ČR 
zakazující od roku 2024 skládková-
ní jakéhokoliv neupraveného odpa-
du. Je jisté, že i u tak diskutovaných 
spaloven zbyde nespalitelný odpad, 
který se bude muset dále skládko-
vat, nebo jinak využít. Občany Jih-

lavy s největší pravděpodobností dle 
zákona čeká historicky první místní 
referendum zrovna k odpadové pro-
blematice. Počkejme na jeho výsled-
ky. Řešení, co s odpady, může být 
různé. Je ho třeba podrobit věcné 
diskuzi s ekologickým a ekonomic-
kým rozborem, což zvolené zastupi-
telstvo teprve čeká.

Jaroslav Vymazal, ODS
Recyklaci od-1. 
padů se věnuje-
me intenzivně 
a s naprostou 
samozřejmostí. 
Snažíme se vy-
třídit co nejvíce 
komodit, kon-
krétně: papír, 
plasty, sklo, hliník, baterie a elek-
trospotřebiče. Nadměrné nepou-
žitelné věci pak odevzdáváme do 
sběrného dvora. Předcházíme také 
tvorbě odpadu tím, že pokud je to 
možné, kupujeme zboží bez zbyteč-
ných obalů, nebo s obaly vratnými. 
Letos jsme využili možnost zapojit 
se do Programu zodpovědného na-
kládání s odpady. Uvítali bychom 
možnost třídění biologicky rozloži-
telného odpadu.

Rozhodně podpořím zavedení 2. 
svozu bioodpadu.

Město by i nadále mělo intenziv-3. 
ně pracovat a zdokonalovat pro-
jekt Integrovaný systém nakládání 
s odpady, a respektovat odborné 
výstupy, které z něj vzejdou, a to ve 
vazbě na platnou legislativu.

 (Pokračování na str. 27)


