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Koncert bez hranic

Jihlava chce mít svoje vodovody 
a kanalizace pod kontrolou. Rada 
města schválila zadání koncesního 
projektu na provoz vodohospodář-
ské infrastruktury, výsledkem bude 
výběr nového provozovatele vodo-
vodní a kanalizační sítě. 

„Výběr nového provozovatele přine-
se kvalitnější správu sítě, očekáváme 
větší fi nanční efekt pro pokladnu měs-
ta, zároveň ale stabilní vodné a stočné 
v limitech sociálně únosných cen,“ uve-
dl primátor Jaroslav Vymazal. Nový 
provozovatel jihlavských vodovo-
dů a kanalizací bude znám na konci 
koncesního řízení, které trvá asi rok 
a půl. 

Město Jihlava  počátkem devade-
sátých let vložilo, stejně jako řada 
dalších obcí, svůj vodohospodářský 
majetek do Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko (SVAK), provoz 
vodovodů a kanalizací pro svazek 
zajišťuje Vodárenská akciová spo-
lečnost a.s. Jihlavské zastupitelstvo 
se ale rozhodlo (k 31. 12. 2012) pro 
vystoupení ze svazku. 

„Po vystoupení ze svazku bude vodá-
renskou infr astrukturu spravovat měs-
to prostřednictvím vlastní nové společ-
nosti Jihlavské vodovody a kanalizace 
a.s. (JiVaK a.s.),“ vysvětlil náměstek 
primátora Petr Pospíchal.    

Impulsem pro převzetí vodovod-

ních a kanalizačních sítí pod svoji 
správu je mimo jiné i fi asko velkého 
vodohospodářského projektu s roz-
počtem půl miliardy korun, během 
kterého se měly rekonstruovat důle-
žité kanalizační větve v Jihlavě. 

Projekt, na kterém je přímo závislý 
rozvoj několika připravených měst-
ských i soukromých projektů, měl 
být už dva roky hotový, zatím ale vů-
bec nezačal. Projekt se tak neúnosně 
protahuje a pravděpodobně propad-
ne dotace 10 milionů eur, kterou je 
nutné vyčerpat do konce roku 2011. 
Město tak bude muset připravený 
půlmiliardový projekt platit ze svého 
rozpočtu. -lm-

Jihlava hledá provozovatele 
pro svoje vodovody a kanalizace
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Město Jihlava má k 28. 2. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 493 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2011

Koncem března proběhlo v Jihla-
vě prověřovací cvičení. Hasiči za-
sahovali v hloubce 22 metrů pod 
povrchem v zadýmeném kolekto-
ru, do kterého sestupovali v dýcha-
cích přístrojích pro „zraněné“.  Šlo o 
společnou akci magistrátu města a 
Hasičského záchranného sboru kra-
je Vysočina, která měla prověřit re-
álnou akceschopnost všech složek, 
počínaje technikou v podzemí přes 
Městskou policii Jihlava, správu pod-
zemí (jedno z oddělení odboru sprá-
vy realit magistrátu) až po HZS. 

 -lm-

V sobotu 2. dubna 2011 začne v Jihlavě jarní mobilní 
sběr železa, objemného a nebezpečného odpadu a od-
padu ze zeleně. Obyvatelé Jihlavy dostanou možnost do 
přistavených kontejnerů uložit starý nábytek, nefunkč-
ní elektrospotřebiče, autobaterie, zbytky barev a dalších 
přebytečných nebo nepoužitelných věcí. Město Jihlava 
zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednic-
tvím své společnosti Služby města Jihlavy. Na akci navá-
že 7. května svoz bioodpadu a objemného odpadu z cha-
tových a zahrádkářských oblastí.  

Harmonogramy s uvedenými místy a časy pro ode-
vzdávání najdete na webových stránkách města Jihlavy a 
v dubnových Novinách jihlavské radnice. 

Radnice organizuje pro jihlavskou veřejnost mobilní 
svozy odpadů dvakrát do roka. Oba loňské svozy objem-
ného, biologicky rozložitelného a nebezpečného odpadu 
jak z bytové zástavby, tak ze zahrádkářských kolonií při-
šly celkem na jeden milion korun. 

Loni lidé do kontejnerů přinesli bezmála 600 tun od-
padu. -lm-

Město si přijede pro odpady

Jihlava připravuje 2. kulturní kon-
ferenci s názvem KULTURA  V NA-
ŠEM MĚSTĚ. Uskuteční se 5. květ-
na v 15 hodin ve velkém sále Reform 
kina Dukla.

Účastníci konference budou sezná-
meni s tím, v jaké míře se podařilo či 
nepodařilo naplnit kulturní koncepci 
z období 2006-2010, s fi nancováním 
kultury a způsobem poskytování dota-
cí na kulturní akce a také s vizí kultury 
na nové volební období 2011-2015.

„Od účastníků očekáváme aktivní 
přístup v tom, že poskytnou zpětnou 
vazbu městu a stávající kulturní ko-
misi přednesou své přihlášené pří-
spěvky, či se zapojí do diskuze (max. 
10 min.), které je třeba písemně při-
hlásit na základě návratky do 22. 
dubna 2011 na odbor školství, kul-
tury a tělovýchovy magistrátu Aleně 
Zápotočné,“ řekl vedoucí odboru 
kultury Tomáš Koukal.  

Do stejného termínu je třeba za-

slat písemnou přihlášku, za 1 sub-
jekt max. 2 účastníci. Magistrát 
osloví pořadatele jihlavské kultury 
písemnou pozvánkou s přiloženou 
návratkou. 

„V případě, že by se k vám tato po-
zvánka nedostala, kontaktujte pa-
ní Zápotočnou na tel. 567 167 438, 
737 547 345 nebo osobně na odboru 
školství, kultury a tělovýchovy,“ po-
žádal Koukal. -lm-

Pozvání na kulturní konferenci

V jihlavském 
podzemí hořelo

Třetím partnerským městem Jihla-
vy se v minulém roce stal ukrajinský 
Užhorod. Protože jsme se v NJR za-
tím věnovali tomuto městu pouze 
zpravodajsky, pokusíme se v dalším 
čísle Užhorod představit podrobně-
ji. 

Chronologie uzavření partner-
ství:

Rok 2008 – kraj Vysočina navazuje 
partnerství se Zakarpatskou ukrajin-
skou oblastí

rok 2010 – únor – poprvé se setká-
vá reprezentace Jihlavy a Užhorodu 

duben 2010 – Jihlava zajíždí do 
Užhorodu a veze zástupcům českých 
spolků darem učebnice češtiny

červen 2010 – do Jihlavy přijíždí 
užhorodský primátor a podepisuje 
deklaraci o spolupráci obou měst

září 2010 – smlouvu schvaluje jih-
lavské zastupitelstvo a následuje 
podpis smlouvy

O partnerství řekli:
„Smyslem partnerství je vytvoření 

vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organiza-
cemi obou měst. Může to být cesta i pro 
rozvoj turistiky a podnikání,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který u projektu partnerství s Užho-
rodem stojí od počátku.

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermmana mladšího.

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 

vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ řekl Petr Pospíchal.

Aktuální stav: 
Užhorod ani Jihlava zatím neplánu-

jí otevření vlastních domů ve měs-
tech, jako je tomu např. v případě 
Purmerendu. Uvažuje se o tom, že 
by se v Jihlavě využil stávající dům 
Purmerendu na jakýsi dům partner-
ství, který by posloužil ostatním. 

Ze strany veřejnosti, spolků, fi rem 
apod. se objevují snahy o navázání 
kontaktů. Podle slov Petra Pospícha-
la je nejúčinnější obrátit se na kra-
janská sdružení v Užhorodu, ostatně 
i vedení města postupovalo touto 
cestou.

V současnosti se připravuje výmě-
na studentů jihlavského gymnázia a 
ukrajinských studentů a také se při-
pravuje výstava jihlavských výtvarní-
ků na užhorodském hradu. -lm-

Představíme partnerský Užhorod


