
STRANA 6 Názory ŽN - ZÁŘÍ 2021

Otázka pro politické kluby na září:
� Jaký vidíte největší přínos ve vytvoření svazku obcí Žďársko a co by 

dle vašeho klubu nemělo nové Strategii odpadů ve Žďáře chybět?
 

Jasná vize, co s vytříděným odpadem
Největší přínos nového svazku obcí Žďár-

sko vidíme právě ve společném přístupu k 
běžným problémům – nakládání s odpady a 
jejich zpracování, společná energetická poli-
tika, dopravní spojení, zaměstnanost a byd-
lení. Chytrá společná řešení jistě přinesou 
nejenom ekonomické výhody. 

V nové strategii odpadového hospodářství 
nesmí chybět (kromě dalšího zlepšování tří-

dění odpadů včetně čistoty sběru) jasná řešení toho, co s vytříděným odpadem 
dál. Recyklace a energetické využití musí být úkolem krajské a státní odpadové 
koncepce. Společnou linkou všech odpadových strategií by měla být snaha o 
minimalizaci vznikajících odpadů. Je důležité vyvíjet tlak na výrobce, aby bylo 
balení výrobků minimalistické a více ekologické. Proč je vše na jedno použití. 
Některé věci jinak než zbytečně „přezabalené“ nepořídíte. Nejlepší odpad je 
přece ten nevyprodukovaný.

Politika s přesahem hranic města
Dobrovolné svazky obcí, tzv. mikro-

regiony, jsou zcela běžnou záležitos-
tí. Koneckonců nemusíme chodit pro 
příklady daleko, velmi dobře fungující 
svazky má Novoměstsko nebo Bystřic-
ko, dalším příkladem je monotematický 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. 

Obce v daném regionu společně řeší 
projekty nebo regionální problémy, od 

dopravy, přes cestovní ruch, školství, ekologii atd. až třeba po zmíněné odpa-
dy. Žďár, jako přirozené centrum regionu, by v tomto směru měl hrát roli lídra 
a být nápomocen menším obcím. Nemám rád políčkaření a uvažování, že za 
cedulí Žďáru nás svět nezajímá. Navíc odpadová politika má přirozeně přesah 
za hranice města. Díky změnám v odpadovém zákonu se na obce kladou mno-
hem zásadnější požadavky. Přitom původcem odpadů není obec, ale občané.

Nová odpadová strategie potřebuje nutně zavádět nástroje, které budou 
vůbec předcházet vzniku odpadů. Dále umožní mnohem intenzivnější a efek-
tivnější třídění odpadů a jejich sekundární využití. A také podpoří vznik re-
use center tak, aby se věci nenahrazovaly mnohdy zbytečně novými výrobky, 
jejichž výroba je zátěž na zdroje a ekologii. Mnohem silnější důraz na ekologii 
vede k tomu, že zpracování odpadů bude už jen a jen dražší. A je na každém z 
nás, zda přispějeme minimalizací tvorby odpadu, efektivní spotřebou a zodpo-
vědným tříděním k tomu, aby naše peněženky růstem poplatku za odpad tolik 
netrpěly.

Práce pro obce bychom měli zpoplatnit
Je poněkud nestandardní, když se zastu-

pitelé dozvídají o chystaném vytvoření 
svazku obcí Žďársko z médií a ne od vede-
ní města nebo rady města. Náš politický 
klub dosud nebyl osloven k zastoupení v 
novém řídícím výboru, takže na nějaké 
konečné závěry je příliš brzy. 

Podle informací od ŽN by měla hlavní 
tíže organizace, administrace a shromaž-

ďování informací ležet hlavně na městu Žďár, což samozřejmě přináší nároky 
na finanční i personální zajišťování celé agendy. 

Není zřejmé, co by tento nově vytvořený dobrovolný spolek obcí přinesl 
vlastnímu městu. Pokud takovýto spolek vznikne, tak budeme prosazovat, aby 
práce pro jiné obce, nesouvisející přímo s problematikou města Žďáru, byly 
zpoplatněny. 

Zkvalitnění systému podpoříme 
Spolupráce a komunikace s ostatními 

obcemi a hledání společných vzájem-
ně výhodných řešení ve prospěch jejich 
obyvatel. To jsou základní principy a 
cíle spolupráce bez ohledu, jestli formou 
dobrovolného svazku obcí, nebo společ-
nými projekty. 

Koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS 
bohužel nenavázala a zrušila fungující 

aktivity z předchozích projektů, jako byl např. projekt „Posilování administra-
tivní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra spo-
lečných služeb“ (2016 – 2021), který navazoval na úspěšný projekt „Meziobec-
ní spolupráce“, realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. 

Je dobře, že se nyní rozhodli oživit vytvoření svazku obcí Žďársko, a věřím, že 
se nová spolupráce nebude týkat pouze problematiky likvidace odpadů. 

Ve Strategii odpadů budeme prosazovat a podporovat modernizaci a zkvalit-
nění systému sběru a likvidace odpadů z rozpočtu města, abychom opět měli 

systém s nízkými poplatky, který nám budou ostatní závidět, a udrželi motiva-
ci obyvatel držet nízkou produkci odpadů a zvyšovali zájem o jejich třídění a 
recyklaci.

Žďár v roli regionálního lídra 
Největší přínos lze hodnotit až 

ve chvíli, kdy má svazek stanovenu 
nějakou náplň a vyvíjí nějakou činnost. 
Myslím, že by Žďár měl hrát roli regio-
nálního lídra a být především podpo-
rou pro okolní obce, kde starostové 
a starostky musí zvládat své zákonné 
povinnosti bez širokého aparátu měst-
ského úřadu. 

Je důležité, aby ještě dříve, než vznikne nová strategie, která je posléze napl-
ňována, nechyběla pečlivá a profesionální analýza možností, jaké cesty může 
město zvolit. Zatím jen slyšíme, jak to jinak nejde, a vývoj nasvědčuje tomu, že 
nebude vlastně nová strategie, ale jen lehce upravený současný stav. A to je, dle 
mého názoru, málo. 

Jednu konkrétní věc zmíním, a to jsou nádoby na odpad. Podle mne tak, jak 
je máme, hyzdí veřejná prostranství. Měli bychom se tedy zamyslet buď nad 
jiným řešením, nebo pro ně udělat funkční a zároveň estetické ohrádky.

Strategie potřebuje jasná čísla
Každý spolek může být výhodou i vel-

kým závazkem. Pokud nám spolupráce 
pomůže třeba právě ke správnému smě-
řování nakládání s odpady, tak to bude 
jenom dobře. 

A že to potřebujeme jako sůl, je všem jas-
né. Nezvládnutí komunikace města v této 
oblasti může být pro budoucí obnovení 
důvěry občanů fatální. Až zásah starosty 
trochu uklidnil situaci a možná se dočká-

me i včasných informací jak směrem k těm, co budou o směřování rozhodovat, 
tak směrem k těm, kterých se to bude týkat. 

Strategie potřebuje jasná čísla a analýzy, o které se opře dobře vedená komu-
nikace s občany. I to bychom chtěli ve strategii vidět. Bez vysvětlování, argu-
mentů a jasných dat nemůžeme před lidmi obstát. Zatím vidíme jen chaos a 
strašení zdražováním. Pokud se o zdražování dozvíme jen tak náhodou z vyjád-
ření vedení města, tak nemůžeme ani v budoucnu očekávat pochopení a vstříc-
nost veřejnosti. 

My musíme vše doplnit o nabídku možností a výhod pro naše občany. Obo-
hatit ji o příležitosti jak třídit jinak a efektivněji. Vše komunikovat včas, dlou-
hodobě a jasně. Doufáme, že nová strategie bude příležitostí pro vedení města 
napravit to, co se nepovedlo, a opravdu připravit jasnou vysvětlovací kampaň s 
nabídkami a pobídkami k lepšímu třídění a nakládání s odpady.

Modernizace sítě sběrných míst
Vytvoření Svazku Žďársko je skvělou 

příležitostí, která vrací možnost vystu-
povat společně jako obce a města našeho 
regionu. Od zrušení okresních úřadů se 
tříští síla, kterou lze společně využít. 

Považuji proto vytvoření tohoto svazku 
za něco, co bude nejen pomáhat obcím, 
které nemají personální obsazení na zís-
kávání dotací a správní řízení. Ale zejmé-
na za možnost dokázat využít hlasu mno-

ha měst a obcí k dosažení svých cílů.
Ve Strategii města, v návrhové části, budou nabídnuta řešení na zlepšení 

nakládání s odpady v našem městě. Velmi důležité je rozšířit síť sběrných míst a 
zároveň rekonstrukce stávajících, aby ve veřejném prostoru vypadala lépe. Dále 
je nutné uvažovat o tom, jakým způsobem využít vytříděné odpady. 

Za mě je velmi důležitým článkem v odpadovém hospodářství vlastní sběr-
né místo s možností výkupu použitých věcí. Obecně chybí v našem státě mno-
ho zpracovatelských závodů, které se budou orientovat na využití vytříděných 
odpadů. Ale to už je jiná písnička a je nutné vyvinout tlak na změnu zákonů 
platných v odpadovém hospodářství.  

Služba Žďáru, coby centra regionu 
Jako kluk jsem vyrůstal ve Žďár-

ských vrších, uprostřed okresu Žďár 
nad Sázavou. V devadesátých letech 
se Žďársko, kam jezdívali Brňáci „na 
hory“, plíživě rozpadalo do Novo-
městska, Bystřicka, Svratecka, Bohda-
lovska, Havlíčkoborovska a bůhvíkam 
ještě. Ať už půjde o odpady nebo jinou 
spolupráci, jsem rád, že Žďár si přestá-

vá hledět jen svého vlastního talíře a začíná brát vážně, že by mohl sloužit (a 
slovo „služba“ je zde důležité) jako přirozené centrum regionu.
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