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28. 11. – 19. 1.
BOHUMIL KRÁTKÝ – Motýlí čas
Výstava děl telčského malíře, grafika
a autora četných exlibris.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
Stálá miniexpozice
JAN KOBLASA
Výstava prezentuje realizaci parku a
pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě
a zároveň dává nahlédnout do nitra
Koblasovy umělecké inspirace.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Aktuality

NJR – LEDEN 2019

Jihlava trpí nedostatkem vody
Jihlava se poprvé v historii musí vypořádat s kritickým nedostatkem vody.
Vodní nádrž Hubenov, která město zásobuje pitnou vodou, je v současné
době pod polovinou maximální hladiny. Vedení města proto vyzývá občany,
aby vodu používali s rozmyslem.
„Je důležité si uvědomit, že voda není samozřejmost. Vyzývám občany města, aby
hospodařili i s takzvanou šedou vodou,
kterou v domácnosti máme například
z mytí nádobí nebo ze sprchování. V zimě
se samozřejmě nedá očekávat, že si někdo bude napouštět bazén, ale voda se dá
v tomto ušetřit například při zalévání kvě-

tin nebo sprchování,“ vyjádřila se primátorka města Karolína Koubová.
Pokud se na jaře voda v Hubenovské nádrži dostane na minimum,
město se bude muset obrátit na alternativní zdroje; jedním z nich jsou
například pístovské vodárenské rybníky, nebo nádrž u Nové Říše.
„Zmiňovaná nádrž u Nové Říše však
také není ideálním řešením. Její přivaděč měří přes 30 kilometrů, a kvůli značnému stáří se musí voda ještě
přečišťovat. Dalším záložním zdrojem
může být například řeka Jihlava, která se čistí přes soustavu vodárenských

rybníků. Ale kdo chodí kolem řeky, tak
ví, že její stav je kritický, a její voda by
také musela projít dalším čištěním,“
uvedl náměstek primátorky pro oblast správy realit Jaromír Kalina.
Vše bude záležet na počasí. K úspoře pitné vody však může přispět každý při každodenních činnostech.
Například si nenechávat při čištění
zubů puštěnou vodu, zkrátit dobu
sprchování, nebo snížit objem vody
na spláchnutí toalety.
Tipy na úsporu pitné vody najdete
na dalších stranách Novin jihlavské
radnice.
-ah-

Situace na ulici Jiřího
Primátorka popřála nejstarší
občance ke 104. narozeninám z Poděbrad potrvá do května
Ulice Jiřího z Poděbrad zůstane
neprůjezdná i přes zimní období.
Práce jsou pozastaveny kvůli zjištěnému havarijnímu stavu vodovodu
a kanalizace. Spojovací silnice mezi
frekventovanými ulicemi Havlíčkova
a Sokolovská se zprůjezdní až v květnu.
„Na stole je několik variant řešení, a
my se budeme snažit, aby bylo možné
realizovat tu nejrychlejší, která umožní
dokončení stavby a otevření ulice v období května 2019. Přes zimu zůstane
ulice bohužel zakonzervovaná, budeme
se však snažit, aby v této situaci byla
zpřístupněna alespoň lidem, kteří tam

bydlí,“ sdělil náměstek primátorky
pro oblast dopravy Petr Laštovička.
Vedení města jedná s Vodárenskou
akciovou společností, která spravuje
zdejší vodohospodářskou infrastrukturu. „Ze strany Vodárenské akciové
společnosti jsme zaznamenali vůli posunout se dál a situaci urychleně řešit,
což je pro mě potěšující. Uvědomuji si,
že jsme tuto situaci zdědili po minulém
vedení města, a tak se chci všem obyvatelům ulice i uživatelům spojovací silnice jménem minulého vedení za toho
pochybení omluvit,“ sdělil náměstek
primátorky pro správu majetku města Jaromír Kalina.
-tz-

Dopravní podnik města hledá
nového výkonného ředitele

PRIMÁTORKA Karolína Koubová popřála nejstarší obyvatelce Jihlavy ke 104.
narozeninám.
Foto: archiv MMJ
Představitelé města chodí tradičně nu svého života. Od důchodového
přát všem jubilantům, kteří oslavili věku se na zimu uchylovala k rodině
100 let a výše. Paní Helena Kyralová, do Jihlavy, ale od jara do podzimu
nejstarší obyvatelka města Jihlavy, žila až do svých devadesáti sedmi let
slaví tento listopad 104. narozeniny ve své chalupě. Před sedmi lety však
a je první jubilantkou, kterou navští- již rozšířila řady stálých jihlavských
vil zástupce nového vedení města. obyvatel.
Primátorka Karolína Koubová přePro primátorku Karolínu Koubovou
dala oslavenkyni kytici, dárkový koš nebyl navštívený bytový dům neznáa pamětní listinu, a popřála jí k jejím mým místem; jako dospívající v něm
ojedinělým narozeninám.
totiž vyrůstala. A to dokonce na stejPaní Kyralová zažila jako nemluv- ném patře, hned naproti bytu Kyraloně začátek první světové války, jako vých, a s celou rodinou se dobře zná.
malá holčička vznik republiky, a Došlo tedy i na dotazy, které obvykle
jako pětadvacetiletá dívka okupaci při podobných setkáních nepadají –
nacistickým Německem. Viděla též jako například, jak se daří ostatním
na vlastní oči prvního českosloven- třem sestrám primátorky.
ského prezidenta Tomáše Garrigua
„Jsem ráda, že jako prvnímu jubiMasaryka, i jeho nástupce Edvarda lantovi jsem mohla popřát právě paní
Beneše.
Kyralové, její kondice v tomto věku je
Narodila se v Hradci Králové, ta- obdivuhodná, a já přeji jí i celé rodině
tínek zde působil jako ředitel školy zdraví a spokojenost. Bylo mi potěšea maminka se starala o domácnost. ním, že jsem se s nimi setkala zrovna
Po vdavkách přesídlila na chalupu v při této milé příležitosti,“ dodala priOrlických horách, kde strávila větši- mátorka Koubová.
-zt-

Dopravní podnik města Jihlavy
vyhlásil na konci minulého roku výběrové řízení na pozici výkonného
ředitele. Předpokladem pro vedení
městské hromadné dopravy je vysokoškolské vzdělání, osvědčení o
odborné způsobilosti k provozování
silniční dopravy, tři roky praxe v dopravě a pět let praxe v řídicí funkci.
Mezi výhodami, které dopravní podnik nabízí, je mimo služebního automobilu, telefonu a notebooku i speciální jízdenka v hodnotě 120 korun
za rok.

„Mezi požadavky na nového ředitele
dopravního podniku jsou i znalosti legislativy, týkající se zejména zákona o
silniční dopravě, drahách, nebo veřejných službách v přepravě cestujících.
Výhodou je samozřejmě praxe v provozování drah a drážní dopravy, nebo
městské či regionální dopravy,“ sdělil
náměstek pro oblast dopravy Petr
Laštovička.
Více informací naleznete na stránkách Dopravního podniku města
Jihlavy www.dpmj.cz v záložce Volná
pracovní místa.
-tz-

VÝHODOU pro uchazeče na post výkonného ředitele Dopravního podniku je
praxe v silníční a drážní dopravě.
Foto: archiv MMJ

