
Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná 
16. prosince od 13.00 hodin ve velké 
zasedací místnosti magistrátu města 
v přízemí. Na programu bude kromě 
jiného jednání o provozním rozpoč-
tu města. 

Průběh jednání je možno sledovat 
také on-line na webových stránkách 
města.                                                  -lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Usnesením městského zastupi-
telstva se Jihlava rozhodla ukončit 
svoje členství ve Svazu vodovodů a 
kanalizací (SVaK). Za tento krok se 
plně staví vedení města.

 „Média v posledních týdnech přináší 
informace o odchodu města Jihlavy ze 
SVaKu a ukončení projektu „Rekon-
strukce stávajících a výstavba nových 
stok a zajištění jakosti a množství pit-
né vody v regionu Jihlavsko“ (dále jen 
Rekonstrukce). V této souvislosti se ob-
jevuje řada nepřesných a nepravdivých 
informací, ať už záměrných, či nechtě-
ných, které staví město Jihlavu do zá-
porné role,“ řekl tiskový mluvčí města 
Radek Tulis. 

 Vedení města proto zveřejnilo tis-

Město považuje vystoupení 
ze SVaKu za správný krok

kovou zprávu, ve které objasňuje dů-
vody vedoucí město k tomuto kroku 
(uvádíme na str. 2 uvnitř NJR - pozn. 
redakce). 

 „Odchodem města Jihlavy ze SVaKu 
nejsou ohroženy dodávky vody do jih-
lavských domácností, fi rem a jiných or-
ganizací. Irelevantní jsou zprávy o tom, 
že odchod města ze SVaKu může mít 
vliv na navýšení ceny vodného a stočné-
ho v Jihlavě - cena je regulovaná,“ řekl 
dále Radek Tulis. 

 Město Jihlava je schopno zajistit 
bezproblémový přechod k jinému 
provozovateli vodovodní a kanali-
zační sítě. V současnosti pracuje na 
přípravě vystoupení ze SVaKu a za-
jištění výběru nového provozovatele 

vodovodů a kanalizace. 
 Rozhodnutí města Jihlavy vystou-

pit ze SVaKu  není útokem proti 
ostatním členům tohoto dobrovol-
ného svazku. Podle sdělení předse-
dy je svazek schopen fungovat i bez 
členství města Jihlavy.

 Podle vedení města si Jihlava uvě-
domuje nutnost urychlení prací na 
modernizaci kanalizační a vodovod-
ní sítě, aby byl zajištěn provoz města 
a jeho další rozvoj. 

 Peníze, které jsou v rozpočtu měs-
ta Jihlavy vyčleněny na připravovaný 
velký projekt, nebudou použity k ji-
nému účelu. Projekt bude rozdělen 
na několik menších, které město bu-
de postupně uskutečňovat.          -lm-

Vnější svoboda zavazuje, vnitřní 
osvobozuje…

 K letošnímu adventu a vánočním 
svátkům jsem si vybrala  mott o,  jež 
zdánlivě s obdobím Vánoc nemá nic 
společného.  Ale pouze zdánlivě.  Vedl 
mne k tomu i článek, uveřejněný v jed-
něch jihlavských novinách, kde zazně-
lo, že „Vánoce v Jihlavě budou letos 
chudší než vloni - na Masarykově ná-
městí se chystá tenčí program, na rad-
nici zůstává stejný“.

 Zamyslíme-li se nad tím, co myslíme 
tím, že budou Vánoce chudší, musí-
me si položit otázku – a v čem budou 
chudší? Budeme mít méně dárků za 
méně peněz, méně cukroví a jídla, my, 
již patříme ve světě k těm otylejším? 
Budeme mít méně zábavy, my, již trá-
víme stále více času před televizí a u 
počítače?  Budeme mít menší strome-
ček? Nebo menší radost?

 Myslím si, že ne. V současné době, 
kdy nám ekonomická krize velí „šet-
řit“, a to i na výši fi nančního příspěvku 
na vánoční program, neznamená to, 
že bude tento program chudší! Kvalita 
přece není závislá na množství, ale na 
obsahu.

(Pokračování na str. 3)

Irena
Wagnerová

Obdarujme...

 Až do konce roku budou výstavní prostory Domu 
Gustava Mahlera na Znojemské ulici v Jihlavě patřit 
skvělému výběru z díla Evy Činčerové s jednoduchým 
názvem Grafi ka. Město Jihlava tak ve svém výstavním 
prostoru pokračuje po nedávno ukončené a velmi úspěš-
né výstavě originálních grafi k a plakátů Pabla Picassa.     

 Akademická malířka Eva Činčerová se narodila 16. lis-
topadu 1943 v Pelhřimově, dětství a mládí prožila v Jih-
lavě. V letech 1962–1968 studovala na  Akademii výtvar-
ného umění v Praze, kde také až do roku 1991 působila. 
Na začátku 90. let se vrátila do Jihlavy, kde žila a tvořila 
až do své náhlé smrti 31. ledna 2005.

 Eva Činčerová pracovala nejčastěji technikou lep-
tu, metodou přímého rytí obrazu do krytu desky, bez 

přípravné kresby. Tato přímá rytina v sobě uchovává 
bezprostřednost zápasu s materiálem a podmiňuje es-
tetickou kvalitu výsledného díla, jež působí svou spon-
tánností bez rafi novanosti a naučené manýry.

 Svou výtvarnou silou, odvahou vidění a expresivní pře-
svědčivostí, monumentalitou výrazu a vnitřní pravdou 
jsou listy Evy Činčerové mimořádné nejen v naší grafi ce, 
ale vůbec i v širším rozmezí celé grafi cké tvorby a řadí ji 
nepochybně k předním představitelům současného gra-
fi ckého projevu. Autorka se zabývala také knižní ilustrací 
a animovaným fi lmem.                                                                                            

 V roce 2009 byla Evě Činčerové udělena Cena města 
Jihlavy in memoriam za celoživotní dílo a přínos Jihlavě 
v oblasti výtvarné umělecké činnosti - grafi ky.             -lm-

Picassa nahradila Eva Činčerová

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ strom v do-
bě naší uzávěrky ještě nestál. Proto se 
vracíme k loňskému stavění vánočního 
stromu na Masarykově náměstí. Letoš-
ní vánoční smrk bude zkrácen na Kol-
lárově ulici  v Jihlavě a ozdoben tak, 
aby v okamžiku slavnostního rozsvěce-
ní vánočního centra města bylo vše při-
praveno.        Foto: Lubomír Maštera


