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Letitý spor města a Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (SVAK) prodraží v letoš-
ním roce vodu jedenácti stům 
domácností v Jihlavě, kterým 
dodávala vodu městská spo-
lečnost Jihlavské vodovody a 
kanalizace (JVAK). 

Lubomír Maštera ז
V listopadu rozhodl soud, že veřej-

ná služba, na jejímž základě dodával 
JVAK vodu na území společnosti 
Henčov, Heroltice, Kosov, Zborná, 
Hruškové Dvory, Horní Kosov – 
Rezidence Kaskáda, Pávov – prů-
myslová zóna, Hosov, Handlovy 
Dvory, Staré Hory – ŘRD obytný 
soubor „Borovinka“, Helenín, Sasov, 
Pístov, Vysoká, Popice, Červený Kříž 
a Antonínův Důl nemá právní opod-
statnění a nařídil předat vodohospo-
dářský majetek Vodárenské akciové 
společnosti (VAS). 

Co musíte udělat?
Vyčkejte na osobní dopis z magis-

trátu, který vás bude informovat o 
změně včetně nového čísla účtu vod-
ného a stočného. Počítejte s něko-
likakorunovým navýšením ceny 
vody za kubík.

Z rozhodnutí soudu dodavatele 
vody mění 1100 domácností

PRODEJ eurosuvenýrové bankovky přilákal do Jihlavy sběratele z celé republiky. Bankovka se prodávala v poslední ledno-
vou neděli v zoo při příležitosti oslav Dne Austrálie. „Bankovka může dosáhnout sběratelské hodnoty až 500 korun,“ řekl 
pan Lukáš, který si pro ni přijel až z Havířova. V době zahájení prodeje se vytvořila padesátimetrová fronta, pro návštěvní-
ky zoologické zahrady byl připraven kvíz o Austrálii a dětský program. Foto: Lubomír Maštera

Glosa

Bič na řidiče
Zodpovědný řidič je rád, když ví, kte-

rá dopravní místa město monituruje. Ne 
proto, aby jinde vesele překračoval rych-
lost, ale proto, aby si dal pozor. Protože 
určitě každému se stalo to, že ztratil kon-
centraci a jel rychleji, byť jen na okamžik. 

Jihlava bude monitorovat kromě tune-
lu také výpadovku na Pelhřimov. V 
tunelu se měří proto, že havárie může 
mít velmi zlé následky – vzpomeňme 
na požáry, které jsou pro hasiče noční 
můrou, a počty uhořelých. Jízda tunelem 
přitom patří k těm nejméně rizikovým. 
Nevběhne vám pod kola dítě, nespadne 
strom, někdo vám nedá přednost atd.

Nově bude město monitorovat výpa-
dovku na Pelhřimov. Pěkná rovná a 
nová silnice je omezena v délce několi-
ka kilometrů cedulí 70km/hod. Roz-
hodně ale patří k nejnebezpečnějším 
úsekům, protože se zde staví Aventin, 
zastavuje na obou stranách MHD, 
vyskytují se zde chodci a auta zajíždí a 
vyjíždí k benzince. Rozhodnutí moni-
torovat dodržování rychlosti právě zde 
proto zatleskejme.  Lubomír Maštera 

„V současnosti připravujeme podrob-
nosti kolem dopisu, ve kterém  dosta-
nete další informace s omluvou primá-
torky za vzniklé potíže,“ řekl vedoucí 
oddělení pro vnější vztahy Radovan 
Daněk. 

Uzavřené smlouvy o dodávkách 
vody s JVAKem podle informací 
magistrátu rušit nemusíte, protože 
další změna nastane příští rok, kdy 
na základě uzavřeného memoran-
da města, SVAKu a VASky bude prý 
vodohospodářský majetek předán 
opět městu. 

„I na tomto konkrétním případu se 
jasně ukazuje, že dlouhodobá práv-
ní bitva o to, kdo dřív zničí protivní-
ka, která se v Jihlavě vede už víc než 
sedm let, nikam nevede,“ řekl k při-
jetí memoranda Petr Laštovička 
(ODS). 

Budoucnost JVAKu nejistá
Otázkou je, co bude dál s JVAKem. 

Město se zatím rozhodlo pro audit 
této městské společnosti, aby zjisti-
lo, v jaké je kondici.

V roce 2009 Jihlava po šestnáctile-
tém působení ve SVAKu ze společ-
nosti SVAK vystoupila (hodnocení 
tohoto kroku politickými stranami 
uvádíme na str. 8). 

Od této doby vedlo město se spo-
lečností soudní spory, v nichž se 
domáhalo dle tiskových zpráv na we-
bu vydání majetku i dlužných mno-
hamilionových částek.

Proti podepsání memoranda pro-
testovala opozice, která zablokovala 
tento bod jednání zastupitelstva, ale 
o přijetí memoranda poté rozhodla 
městská rada, kde má koalice větši-
nu. 

Na 3. února je svoláno mimořád-
né zastupitelstvo města, které se má 
zabývat memorandem, jeho dopady, 
postojem vedení města a také osu-
dem společnosti JVAK.

Středověký poklad
Archeologové z jihlavské pobočky 

archeologické společnosti Archaia po 
nedávném významném objevu histo-
rické hrnčířské pece v blízkosti kos-
tela Svatého Jana Křtitele hlásí další 
zajímavý nález. V nyní rekonstruova-
ných domech U Mincovny 6 a 8, kde 
v minulosti sídlila Okresní vojenská 
správa, nalezli středověkou odpadní 
jímku se zachovalou výdřevou, v níž 
se nacházely i historické artefakty.

Patří mezi ně především trojboký 
pohár z pálené keramiky, pravděpo-
dobně ze 14. století. Dalším nálezem 
se staly střípky ze středověkého skla 
se zdobením, poukazujícím na fakt, 
že v oblasti kolem náměstí v obdo-
bí středověku žila především vyšší a 
bohatší společenská vrstva.

„Objev jímky je významným i v tom 
ohledu, že jde o výborný zdroj informa-
cí o výskytu středověkých onemocnění i 
dobového jídelníčku. Nalezené předměty 
pak pomáhají vykreslit přesnější obrá-
zek toho, jak vypadal každodenní život 
obyvatel města,“ připomněl archeolog 
Šimon Kochan. -lm-


