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Zastupitel za KSČM Ladislav 
Vejmělek odpovídá na dotazy 
k vodohospodářské situaci 
Jihlavy, sociální oblasti a vy-
jadřuje se k výzvě primátorky 
občanům o šetření vodou.

Zdá se, že po dlouhé době svítá 
na lepší časy ohledně vracení ma-
jetku města Svazem vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAKem). 
Mohlo město nějak toto dlouhé 
období, plné soudních pří a spo-
rů, nějak urychlit?

Domnívám se a věřím, že oprávně-
ně, že mohlo. Vím, že se na mě snese 
vodopád kritiky, vyvolám vlnu ne-
souhlasu a obvinění, že takto bych 
dostatečně nehájil zájmy města a 
obyvatel Jihlavy. Jsem si toho plně 
vědom. Vždycky jsem se snažil být 
maximálně objektivní a spravedlivý. 
Někdy možná až naivně.

Když jsem se stal nepřímým svěd-
kem začátků jednání o vystoupení 
Jihlavy ze SVAKu Jihlavsko, měl jsem 
pocit, jako když sleduji predátora, 
který se chystá rozsápat svou oběť. 

Po výměně zástupců města toto 
přišlo s požadavky: Chceme všechno 
a hned. Řada zástupců obcí ve SVA-
Ku měla výhrady k chování města už 
před rozhodnutím o vystoupení. 

Nezměnilo se to ani po zvolení 
nových orgánů SVAKu, když pou-
ze město mělo předtím „problémy“ 
s jeho vedoucími činovníky. Ne-
zpochybňuji, že město, když se de-
mokraticky usneslo, že vystoupí ze 
SVAKu, má nárok na vydání svého  
majetku, aby s ním mohlo hospoda-
řit, jak nejlépe umí. 

Ovšem stal se z toho „jihlavský 
brexit“. Problém byl v tom, že Stano-
vy SVAKu nebyly na takovýto případ 
plně připravené. Zejména v ustano-
vení, že SVAK vydá majetek do jed-
noho měsíce, byl základní problém. 

Takto krátká doba je v tomto pří-
padě naprosto nedostačující. Navíc 
nebyly ani vyjasněny majetkové pro-
blémy s majetkem města – existovaly 
stále majetky neznámého nebo nee-
xistujícího vlastníka. Bylo třeba pro-
vést inventarizaci vydávaného majet-
ku, a zejména pak jeho ocenění. 

Na toto všechno, a mnoho další-
ho měsíc nestačil. A tak nedočkavost 

Zastupitel Vejmělek: Peníze na domov 
pro seniory a sociální bydlení musí zbýt

zástupců města a jejich „agresivní“ 
přístup a maximalistické požadavky 
vyvolaly „zákopovou válku“, vedenou 
přizvanými advokátními kancelářemi. 

A důsledek už známe – právní spor, 
táhnoucí se více než pět roků. Zdár-
ný konec je zatím v nedohlednu. Tak 
to končí vždy, když se dva neumí do-
hodnout.

Stavba městského stadionu bude 
stát stamiliony. Zbudou peníze na 
sociální oblast - domov pro senio-
ry, sociální bydlení?

Toto je jedna z úžasných otázek pro 
zastupitele města z KSČM. A odpo-
věď je navýsost jasná a jednoznačná, 
lze snad i říci – předem daná a s jis-
totou očekávaná. 

Jasně že musí zbýt. K čemu by pak 
zastupitelstvo města bylo, když ne-
bude schopno zajistit základní po-
třeby svých obyvatel? 

Podle toho, jak se postaráme o 
naše nejzasloužilejší a nejpotřeb-
nější, o nejslabší a nejohroženější, 
se hodnotí, jak kultuní a vyspě-
lá je společnost, v tomto případě 
městská komunita. Jaké vyznává a 
upřednostňuje hodnoty, jaké má 
priority. 

Sociální oblast musí být rozpočto-
vě zajištěna v patřičném objemu, na 
„zbytné“ potřeby bude nutné využít 
externí zdroje – dotace, dary, pří-
spěvky, úvěry. 

Jinde než u autentické levice se 
opravdové sociální cítění nesnažte 
hledat. Poslední dobou se však na-
jednou tváří chápavě i ty „pokrytec-
ké“ subjekty, které kdysi, ale ještě i 
zcela nedávno, privatizovaly domy a 
byty, a dnes pláčou nad zuboženým 
dítětem, které vylily s vaničkou. 

A teď – babo raď. Kde vzít pení-
ze na výstavbu nových nájemních 
domů, jak je rychle postavit, když 
nám z té „úspěšné“ privatizace žádné 
peníze nezbyly? Věřím, stejně jako 
všechny generace přede mnou, že se 
blýská na lepší časy.

Primátorka vyzvala obyvatele k 
šetření vodou. Jaký je váš pohled 
na vodohospodářskou situaci?

Vodohospodářská situace se zna-
telně zhoršuje, a varovné je, že vyka-
zuje tendenci nadále ve zhoršování 
pokračovat.

Proto je nanejvýš nutné, abychom 
se důkladně zamysleli, jak tuto situ-
aci začneme okamžitě a efektivně 
řešit.

Jedna z velmi podstatných příčin, 
kromě klimatických změn, které ně-
kteří „popletové“ ignorují, je stav na-
šeho zemědělství, které je poslední 
čtvrtstoletí pronásledováno málem 
až do vyhnanství. 

Toto odvětví, které celou tuto dobu 
prakticky žije z podstaty, naprosto 
není motivováno k řádnému hospo-

daření na půdě, ba co víc, není mu 
to, díky hospodářské politice státu 
a pokřivené „neviditelné ruce trhu“, 
ani umožněno. 

A tak půda, které chybí organická 
hmota, udrží jen malou část vody, 
zbytek takřka bez  užitku odte-
če, přičemž mnohdy ještě způsobí 
škody. 

Snad konečně zemědělci dojdou 
uznání.

Pomoci tomuto stavu musí opat-
ření k zadržování vody v krajině, po-
slední roky také ukazují na mnohé 
chyby při hospodaření v lesích. 

K šetření vodou jsme byli vyzýváni, 
kam má paměť sahá. Často jsou vý-
zvy neúčinné, dokud z kohoutků teče 
voda. Jsme prostě „jen“ lidé.  -lm-

Město Jihlava je realizátorem pro-
jektu Místní akční plán (MAP II) v 
obci s rozšířenou působností (ORP) 
Jihlava. Do projektu je zapojeno 51 
škol v ORP Jihlava. 

Hlavním cílem projektu, který je 
spolufinancován z Evropské unie, 
je podporovat společné plánování a 
sdílení aktivit a podpořit intervence 
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělává-
ní ve školách. 

V půli ledna proběhlo 1. zasedá-
ní řídícího výboru projektu, kde byl 
schválen statut a jednací řád. 

Předsedou řídícího výboru byl 

zvolen Bc. Daniel Škarka, uvolněný 
člen Rady města Jihlavy pro oblast 
školství, kultury a tělovýchovy a pro 
oblast sociálních věcí. 

Následně došlo ke schválení komu-
nikačního plánu a organizační struk-
tury, byly také představeny hlavní 
aktivity projektu a  implementační 
aktivity. Školy si mohly aktivity zvo-
lit při přípravě projektu, jsou to např. 
podpora školních parlamentů, spo-
lupráce s kulturním inkubátorem, 
metodická podpora pro asistenty 
pedagoga, rozvoj občanského vzdě-
lávání  atd. -tz-

Daniel Škarka stojí v čele 
školského projektu

Stromky určené k vánoční výzdobě 
našich domovů, se pěstují na speciál-
ních plantážích u nás i v zahraničí. 

Jedná se o různé druhy a velikos-
ti jehličnatých stromů, protože je-
den si neumí Vánoce představit bez 
smrčku, druhý bez jedličky a jiný bez 
borovice. 

Další možností, kde získat stromek 
nebo větve jehličnanů, jsou lesní 
společnosti provádějící správu lesů, 
které při probírkách v lesích vyberou 
stromky vhodné na Vánoce. Něko-
mu jinému třeba stačí jenom větvič-
ka ve váze a stromek mají umělý. 

To všechno jistě každý ví, ale proč 
tento článek, teď po Vánocích, v no-
vém roce, když do dalších Vánoc je 
ještě hodně daleko? Důvodem toho-
to ohlédnutí je zamyšlení nad tím, že 
i přes všechny možnosti, které jsou 
popsány výše, se najdou i tací, kteří 
se neštítí pro pár dní v roce pokácet 
a ukrást mladé jehličnaté stromky 
v parcích. 

Tito lidé si kvůli pár dnům, kdy jim 
stromek zdobí byt, přivlastní strom 
rostoucí v parku, který měl dělat 
svojí přítomností radost všem oby-
vatelům a návštěvníkům města, měl 
poskytovat útočiště pro hnízdící ptá-
ky a jiné drobné živočichy, zachyco-
vat prach, vytvářet příjemné klima, 
produkovat kyslík… 

Tyto mladé stromy nahrazovaly 
stromy, které uschly a byly pokáceny, 
a měly je nahradit v prostoru parku, 
aby i další generace měly možnost 
vidět a zažít stromy ve městě. 

Jako správce veřejné zeleně mě vel-
mi mrzí také nevšímavost lidí v okolí 
a sobeckost těch, kteří mladý, vysa-
zený strom ukradnou, a za pár dní 
vyhodí ke kontejneru.

Uvedu několik příkladů: Jedle stej-
nobarvá, ukradená vloni před Vánoci 
z parku v ul. Jiráskova. Nenarostla za 
den, ani za měsíc, ale stála velké úsilí 
mnoha lidí. Ve specializovaných za-
hradnických školkách, kde o ni pečo-
vali zahradníci, rostla 5 let. Před 3 lety 
strom vysadili zahradníci v Jihlavě, 
zalívali ho a starali se, aby prospíval. 
Cena za vánoční stromek pěstova-
ný na plantážích se pohybuje v řádu 
stovek korun. Strom, který tu byl v 
parku pro všechny, měl daleko vyšší 
hodnotu, než jen vyčíslenou cenu ná-
kladů – 4000 Kč cena za stromek ve 
školce, 1100 Kč výsadba stromu, dále 
hnojení, zálivka, mulč, ohrádka proti 
poškození,… dalších 2500 Kč.  Mezi 
další ukradené stromy patří borovice 
lesní, kterou sázely děti v parku v ul. 
Rantířovská, borovice lesní a jedle 
bělokoré z lesoparku Heulos…   

Ing. Martina Brandová, 
 odbor životního prostředí

Co se stalo v parku? Proč 
zmizely výsadby jehličnanů?

NAJDOU i tací, kteří se neštítí kvůli pár dnům v roce pokácet a ukrást mladé jeh-
ličnaté stromky v parcích.  Foto: archiv MMJ
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Vejmělek


