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Město Jihlava má k 30. 9. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.669 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2016

Od října mají všechna pracoviš-
tě magistrátu města Jihlavy no-
vá telefonní čísla. Změna platí také 
pro městskou knihovnu a městskou 
společnost JVAK. 

Nová telefonní čísla pevných linek 
na jednotlivá pracoviště najdete na 
webu města, vytištěné nové telefonní 
seznamy je možné si vyzvednout na 
pracovištích Městského informační-
ho centra a Turistického informační-
ho centra v budovách radnice a Brány 
Matky Boží. 

Společným předčíslím je 565 59, za 
kterým následují nikoliv už třímístné, 
ale čtyřmístné klapky pro jednotlivé 
přístroje, resp. pracovníky. Důvody 
pro změnu jsou technické i organi-
zační. 

„Požadavky na uspořádání velkého 
množství telefonních kontaktů do lo-
gických skupin po odborech, odděleních 
magistrátu a organizací města už sou-
časné řešení nedokáže zajistit. Nové 
technologie ústředen dávají možnost 
čísla jednotlivých pracovišť a zaměst-
nanců seřadit do logických celků. Věří-

Magistrát přečísloval telefony
me, že se nové číselné kombinace rychle 
vžijí,“ uvádí vedoucí odboru informa-
tiky Vladimír Křivánek. -tz-

V Jihlavě – Popicích je nové víceú-
čelové hřiště. Na stavbu poskytla pří-
spěvek Nadace ČEZ, podle níž nově 
upravené a rozšířené místo pro spor-
tování a trávení volného času nese 
název Oranžové hřiště. 

Sportoviště s umělým povrchem 
nahradí původní travnaté hřiště, kte-
ré už dosluhovalo a obyvatelům ne-
nabízelo mnoho možností využití. 

„Nové víceúčelové hřiště poslouží na 
malou kopanou, tenis, volejbal, street bas-
ketball, součástí je tréninková stěna na te-
nis,“ řekl k novému sportovišti náměs-
tek primátora Jaromír Kalina, který za 
vedení města drží nad obcí patronát, a 
popřál obyvatelům Popic, aby jim nové 
hřiště dobře a dlouho sloužilo. Součás-
tí investice je také nový plot a sítě, do-
dělávalo se také oplocení pro sousední 
dětské hřiště.  

„Nápad proměnit předchozí poloto-
var do dnešní podoby solidního prosto-
ru pro volný čas se podařilo dotáhnout 
do konce, což nás těší. Dělali jsme si 
malý průzkum a velká většina obyvatel 
obce nové hřiště vítá,“ pochvaluje si za 
osadní výbor Popic Miloslav Cmunt. 

„Jsme rádi, že se podařilo spojit ener-
gii osadního výboru, jihlavské radni-
ce a naši. Hřiště vypadá opravdu moc 
pěkně, a také my přejeme všem uživa-
telům, ať jim slouží k jejich spokojenos-
ti,“ uvedla zástupkyně Nadace ČEZ 
Jana Štefánková.

Celkové náklady na vybudování 
Oranžového hřiště jsou asi 2,7 mil. 
korun, příspěvek 800 tisíc korun po-
skytla Nadace ČEZ. Dodavatelem se 
z výběrového řízení stala starobole-
slavská fi rma Linhart.  -tz-

V Popicích je nové 
Oranžové hřiště

OBYVATELÉ Popic nyní mohou využívat nové víceúčelové hřiště, které bylo slav-
nostně v říjnu uvedeno do provozu. Foto: archiv MMJ

Jak hodnotíte výsledek referenda? 
Výsledek referenda i zkušenosti z 
hlasovacích místností potvrzují to, 
co představitelé radnice uváděli od 
počátku, tedy že referendum a jeho 
otázky byly pro občany nesrozumi-
telné. Občané referendu neporozu-
měli, řada z nich se v místnostech 
dožadovala vysvětlení otázek a infor-
mací, které jim k pochopení toho, o 
čem mají rozhodovat, chyběly. 

Ke krajským a senátním volbám 
přišlo více než 15 tisíc obyvatel Jih-
lavy. Ale třetina z nich se referenda, 
které probíhalo většinou jen o jedny 
dveře vedle, nezúčastnila. 

Pokud se tedy díváme na výsled-
ky referenda jako na velkou anketu 
mezi lidmi, kteří se zajímají o věci 
veřejné a jejichž podstatná část refe-
rendum ignorovala, tak v ní většina 
pouze podpořila již zavedený svoz 
bioodpadu a motivační program, 
který dává slevu na poplatku za od-
pad lidem, kteří třídí nebo mají sní-
ženou četnost vyvážení. 

Naopak jen asi 40 procent z těch, 
kteří přišli, se vyslovilo proti budou-

Referendum odpad nevyřešilo. Co 
budeme dělat s odpadem v budoucnu?

címu energetickému využívání nevy-
tříděného odpadu přímo ve městě. 
Celkový výsledek je tak možné vní-
mat jako podporu dosavadní odpa-
dové politice města.

Jakou cestou by se mělo do bu-
doucna vydat město v oblasti na-
kládání s odpady? Co s nevytří-
děným komunálním odpadem po 
roce 2024? 

Po roce 2024 nebude možné do 
skládek ukládat neupravený komu-
nální odpad, což lze nepřesně zjed-
nodušit na „netříděný odpad“. Pro 
všechny obce, Jihlavu nevyjímaje, to 
znamená, že během osmi let musí 
najít řešení, co s tímto odpadem. 

Osm let se jeví jako dlouhá doba, 
ale čas běží rychle a odpadové hos-
podářství je poměrně složitý kom-
plex mnoha činností a široké legis-
lativy, ve kterém se provedení každé 
změny měří na roky a vyžaduje hod-
ně osvěty a komunikace s občany. 

Sdružení obcí Vysočiny, do kterého 
patří i Jihlava, již delší dobu připravo-
valo studii, podle které obce budou 
neupravený komunál prostřednictvím 
překládacích stanic odvážet k energe-
tickému využití za hranice regionu. 

To je pro Jihlavu přijatelné řešení, 
ale má i svoje úskalí a není jich málo. 
Úplně nejasná je zatím ekonomic-

ká oblast, kdy bez doposud nepřija-
té odpadové legislativy nevíme, jak 
se změní náklady na skládkování a 
jaký dopad tento krok může mít na 
ekonomiku nakládání s odpady. 

Jako velmi problematická se z 
mého pohledu jeví i ochrana ži-
votního prostředí, protože zvýše-
ná doprava (společně s domácím 
spalováním odpadu v lokálních to-
peništích) má na ovzduší v Jihlavě 
prokazatelně negativní dopad. 

No a velkou neznámou zůstá-
vá do budoucna i cenová politika 
provozovatelů stávajících zaříze-
ní pro energetické využití odpadů. 
Neznámých je hodně, času zbývá 
málo, proto budeme i nadále po-
kračovat v krocích, které jsme – z 
mého pohledu velmi úspěšně - za-
hájili. Tedy zejména další podpora 
třídění jak zlepšováním možností 
pro obyvatele, tak i motivací obča-
nů, hledání dalších možností města 
při předcházení vzniku odpadu a 
hlavně osvěta, která je ve všech fá-
zích velmi důležitá. 

Mám radost z toho, že se lidé 
mnohem víc zajímají o to, co se 
kolem nich děje, i co se dále děje s 
odpady, protože pro tuto oblast na-
šeho života bude vždy velmi důle-
žitá osobní zodpovědnost každého 
z nás. Ta se u Jihlavanů zlepšuje a 
možná i díky tomu se nám už letos 
snad podaří dostat se pod hranici 
150 kg odpadu na obyvatele za rok. 

Byla bych moc ráda, kdyby se to 
povedlo, protože věřím tomu, co 
kdysi řekl Antione de Saint-Exupé-
ry: „Nedědíme Zemi po svých před-
cích, nýbrž si ji půjčujeme od svých 
dětí“. -tz-

Ve dnech 7. a 8. října 2016 kromě 
voleb do krajského zastupitelstva a 
prvního kola senátních voleb pro-
běhlo v Jihlavě také referendum k 
otázkám z oblasti odpadového hos-
podářství. Přišlo k němu 9.456 lidí, 
což je asi 24 % právoplatných voli-
čů, k závaznosti rozhodnutí refe-
renda je ale nutná účast 35 %. Proti 
průběhu referenda nebyla podána 
žádná stížnost. Podrobné výsledky 
jsou zveřejněny na webu města a 
úřední desce magistrátu. 

Referendum bylo tedy kvůli nízké 
účasti voličů neplatné, ale odpadová 
problematika je pro úspěšné fungo-
vání našeho města nadále velmi dů-
ležitá.

Proto jsme o komentář k výsled-
kům referenda a budoucímu mož-
nému nakládání s odpady požádali 
vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu města Jihlavy Katarínu 
Ruschkovou a zástupce přípravného 
výboru referenda Vladimíra Havlíč-
ka. Od něj jsme odpovědi nedostali, 
protože je podmínil vyřízením své 
stížnosti vůči magistrátu, která však 
není v kompetenci redakce. Pokud 
jeho reakci obdržíme dodatečně, 
bude zveřejněna na webu města.

Osobní odpovědnost každého z nás je důležitá

Katarína
Ruschková, 
odbor životního
prostředí 


