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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 1. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.628 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2017

Oslavy Velikonoc
Ve vestibulu jihlavské radnice bude 

v sobotu 15. dubna od 14 do 17 ho-
din program k oslavám velikonoc. K 
vidění budou ukázky s velikonoční 
tematikou – barvení vajec, pletení 
pomlázek  i košíků, výrobků ze šus-
tí, dekorací a jiných velikonočních 
kousků…

Bude možnost zakoupení veliko-
nočních dekorací, ale i jarních kyti-
ček před radnicí. Pro děti je připrave-
no malování na obličej a  seznámení 
s velikonočními zvyky. Ve velké go-
tické síni budou velikonoční pohád-
ky, show  a soutěže pro děti. -lm-

Čarodějnice jinak
 Letošní oslava Čarodějnic v ne-

děli 30. dubna se nově uskuteční 
na veřejném prostranství vedle ro-
dinného parku Robinson. K akci se 
vrátíme v dalším vydání NJR, sle-
dujte také jihlavské webové strán-
ky: www.jihlava.cz. -lm-

Humanitární sbírka 
Občanské sdružení Diakonie Brou-

mov vyhlašuje sbírku použitého oša-
cení k humanitárnímu využití. Akce 
proběhne tradičně na vlakovém ná-
draží Jihlava – město směrem k ulici 
Jiráskova (k prodejně Ferona). 

V sobotu 1. dubna 2017 v době od 
9 do 17 hodin bude na nákladovém 
nádraží přistavené auto Diakonie 
Broumov (na plachtě označení orga-
nizace).

„Lidé mohou dopravit veškeré odě-
vy, bytový textil, ručníky, ložní prádlo, 
utěrky, záclony, také obuv, pásky a ka-
belky. Je možné přinést také hračky, i 
plyšové, knihy, drogistické zboží, hygi-
enické potřeby, menší funkční elektro-
spotřebiče, látky, jakékoliv nádobí či 
drobné předměty z domácnosti,“ uvádí 
Marie Keraghelová z pořádající orga-
nizace. -lm-

Zemřel Josef Augusta - hráč jihlav-
ského HC Dukla a úspěšný trenér ve 
věku 70 let podlehl rakovině sliniv-
ky.

Zemřel trenér Josef Augusta

Josef Augusta

Josef Augusta podstatnou část své 
bohaté kariéry spojil s Duklou Jihla-
va. Během kariéry získal řadu úspě-
chů - jako hráč osm ligových titulů, 
jako trenér pak další dva. 

Je podepsán pod zlatým hatt rickem 
české hokejové reprezentace, v letech 
1999-2001 slavil titul mistra světa a 
patří v tomto ohledu mezi nejúspěš-
nější trenéry světové historie. 

Josef Augusta byl také členem Za-
stupitelstva města Jihlavy.

Josef Augusta obdržel v roce 2001 
Cenu Rady města Jihlavy za celoži-
votní sportovní a trenérské úspěchy 
a reprezentaci města Jihlavy v led-
ním hokeji. 

Vedení města Jihlavy vyjadřuje zá-
rmutek nad odchodem této velké 
osobnosti a vyjadřuje účast rodině a 
nejbližším.

Čest jeho památce.
 -tz-

Vyjádření náměstka primátora 
Jaromíra Kaliny:

Jedním z argumentů, které použí-
vali odpůrci vystoupení Jihlavy ze 
SVAKu bylo, že to ohrozí zásobová-
ní vodou Jihlaváků.

Od vystoupení Jihlavy uplynuly 
již více než čtyři roky, a k žádnému 
ohrožení Jihlaváků nedošlo. VAS 
i nadále vesele provozuje majetek, 
který měl SVAK vydat a nevydal Jih-
lavě, a SVAK za to vesele od VAS po-
bírá nájemné. Za čtyři roky to dělá 
přes 200 mil. Kč.

Více než to, ačkoliv výši vodného 
a stočného pro naprostou většinu 
Jihlaváků určuje SVAK, daří se mu 
přesouvat odpovědnost za vysoké 
vodné a stočné na Jihlavu a její or-
gány, jak o tom svědčí rozzlobené 
reakce obyvatel na webové stránce 
www.jihlava.cz.

I dnes se však najdou odpůrci vy-
stoupení Jihlavy, kteří argumentují 
pro to, aby SVAK mohl dále provo-

zovat jihlavský vodohospodářský 
majetek, ohrožením zásobování vo-
dou Jihlaváků.

Patří mezi ně i někteří jihlavští 
úředníci.

Starost SVAKu o Jihlaváky má však 
zajímavou podobu. V dopise VAS 
píše tajemník SVaK Jihlavsko toto:

Vzhledem k tomu, že Statutární měs-
to Jihlava od 1. 1. 2012 není členem 
SVaK Jihlavsko a v současné době pro-
bíhají jednání o majetkoprávním vy-
rovnání, není možné ze strany SVaK 
Jihlavsko provádět investiční akce na 
vodohospodářském majetku, nacháze-
jícím se na území Statutárního města 
Jihlavy a jeho místních částí.

Takže: ačkoliv se SVAK hrdě hlásí 
k tomu, že je vlastníkem téměř veš-
keré infrastruktury v Jihlavě, a bude 
jím až do vypořádání s Jihlavou, ne-
může do tohoto majetku nic inves-
tovat. 

Proč nemůže, o tom ani slovo. 
O Jihlavácích a jejich zájmech ani 
slovo. Ve vztahu k bytům se takový 
postup obecně nazývá „vybydlení“. 

Když však sama Jihlava hodlá re-
konstruovat ulice Hybráleckou, Te-
lečskou, Wolkerovu, a spolu s tím 
i chodník a vodovod pod ním, a to za 
své prostředky a v druhém případě 
společně s Krajem Vysočina, SVAK 
brání tomu, aby tak učinila, a to tím, 
že nechce uzavřít dohodu, že Jihlava 
za své rekonstruuje vodovod, kanali-
zaci a ten pak bude její. 

Přitom v minulosti SVAK už dvě 
takové dohody s městem uzavřel.

Má to logiku? Mýlil by se ten, kdo 
by tvrdil, že nemá. Logiku to má – 
smyslem je přinutit Jihlavu k vypořá-
dání se SVAKem podle not SVAKu. 
Konkrétně tak, že Jihlava odpustí 
SVAKu čtvrt miliardy korun.

Co vy na to, Jihlaváci, je to dob-
rý kšeft ? A nezapomeňte uvést, pro 
koho je dobrý.

 

Náměstek Kalina: Jak SVAK 
„hospodaří“ s majetkem Jihlavy

Jihlavská radnice pomáhá Vysoké škole chemicko-tech-
nologické Pardubice při dohledávání a identifi kaci umě-
leckých předmětů a děl osazených převážně do interiérů 
jihlavských budov před rokem 1989. 

„Jednou ze zajímavých položek, o které bohužel víme pou-
ze to, že na původním místě se nedochovala, je žulová plasti-
ka s názvem Klasy, která byla osazena před tzv. Agrodům, 
tedy budovu Společných zemědělských podniků na rohu ulic 
Fritzova a Havlíčkova,“ popisuje Ondřej Stránský z ma-
gistrátního odboru správy realit. 

Autorem sochy byl sochař Roman Podrázský, který byl 
také autorem např. sochy Matka, která byla přemístěna 
z náměstíčka na sídlišti Březinky k dětskému domovu.

Radnice pátrá i po stopách plastiky Vysočina, která byla 
umístěná před hotelem Jihlava (dnes bytový dům) na uli-
ci Okružní 7. 

„Plastika byla velmi pravděpodobně součástí jezírka popř. 
fontány,“ upřesňuje Ondřej Stránský. Autorem díla byl R. 
Selmbacher, podle dostupných dokumentů mělo jít plas-
tiku z roku 1988.

„Přivítáme jakékoliv zmínky o těchto dílech, fotografi e, ná-
kresy, náčrty, doklady, nebo informace o jejich osudech, no-
vém umístění apod.,“ říká Ondřej Stránský. 

Kontakt: telefon 565 592 720, 
e-mail: ondrej.stransky@jihlava-city.cz, 

pracoviště: Čajkovského 5.
 -tz- 

Jihlava hledá zmizelá 
umělecká díla

Akce Zdravého města
Město připravuje na duben celkem čtyři akce Zdra-

vého města:
- čtvrtek 6. dubna Fórum zdravého města v DIOD
- pátek 7. dubna Světový den zdraví v nemocnici
- středa 19. dubna Den Země na náměstí
- pondělí 24. dubna Kulatý stůl k životnímu prostře-

dí v DIOD.
Více o akcích přineseme v dalším vydání NJR.
 -lm-

Zastupitelé na únorovém jednání schválili Plán zlep-
šování na rok 2017 a Zhodnocení roku 2016 v rámci 
Zdravého města. 

„V letošním roce se připravujeme na říjnovou ve-
řejnou obhajobu Auditu udržitelného rozvoje, což je 
sebehodnocení města v deseti daných oblastech,“ ko-
mentovala novinky v Plánu zlepšování Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21.

Dalším tématem je podle jejích slov posílení globál-
ní odpovědnosti. „Díky projektu v dubnu a září členové 
žákovských parlamentů z pěti jihlavských ZŠ pojedou na 
třídenní výjezdní setkání,“ doplnila Soňa Krátká.

Na akcích Zdravého města bude podávána fairtrado-
vá káva s brožurkou prodejních míst fairtradových vý-
robků ve městě. 

Oba výše uvedené materiály je možné najít na strán-
kách města Jihlavy www.jihlava.cz mezi strategickými 
dokumenty.

 -lm-

Nové aktivity Zdravého města
Víte, že…

Černou skládku odpadů lze na-
hlásit prostřednictvím aplikace 
Kniha hříchů, která je přístupná z 
webových www.odpadyjihlavy.cz.  
Skládku můžete nahlásit  i svému 
městskému strážníkovi.  -tz-


