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Krátce

Statistické šetření
� Český statistický úřad (ČSÚ) pro-

vede do konce května průzkum v domácnostech k zaměstnanosti a životním podmínkám.

Vánoce na náměstí
s jedničkou
� V anketě města o spokojenosti

s vánočními oslavami se vyjádřilo
285 lidí, všichni hodnotili kladně.
Ledovou plochu využilo 41 tisíc
bruslařů.

SMJ zkompostovaly
21 tun stromků
� Na kompostárně skládky v Hen-

čově bylo použito 21 tun vánočních
stromků jako materiál na kompost k
rekultivaci skládky.

Změny jízdních řádů

Náměstka Petra Laštovičku
nahradí Petr Ryška
Začátkem února ve funkci prvního
náměstka jihlavské primátorky skončil
Petr Laštovička (ODS). Důvodem rezignace byl nedořešený dluh.
ODS na post náměstka nominovala zastupitele pro oblast sportu a
sportovní infrastruktury Petra Ryšku,
mandát zastupitele převezme advokátka Eva Decroix, která se v komunálních volbách umístila jako první
náhradnice.
Petr Ryška má mít na starost oblast
dopravy a rozvoj města, kterými se zabýval Petr Laštovička, k tomu mu zůstanou jeho dosavadní gesce, kterými
jsou sport a sportovní infrastruktura.
Laštovička měl na starosti také vodohospodářský spor, tím by se dle vedení měli nově zabývat všichni uvolnění
členové rady a zodpovědnost za něj by
měla mít primátorka Koubová. -lm-

� V rámci Veřejné dopravy Vysočiny

dojde ke změně některých jízdních
řádů k 16. březnu.

17 milionů na pokutách
� Město vybralo od řidičů pomocí
kamerového systému v tunelu celkem 17 milionů korun. Pro další
rozšíření kamer zatím chybí městu
úředníci k výběru pokut.

Sportovec Jihlavska 2019
� Čtenářská anketa Jihlavských listů o nejlepšího sportovce Jihlavska
končí 22. března.

Vysoká škola pořádala
prohlídky
� Mezinárodní den průvodců 21.
února připomenula jihlavská vysoká
škola bezplatnými komentovanými
prohlídkami v historických místech
města.

Narodili se klokánci rudohnědí
� Jako jediná v kontinentální Evropě
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Aktuality

Memorandum je
prodlouženo

Radní města Jihlavy odsouhlasili
prodloužení platnosti memoranda z
listopadu 2019 o společném postupu ve vodárenské problematice.
Memorandum mezi zástupci města
Jihlavy, Vodárenské akciové společnosti (VAS) a Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) mělo splatnost na
tři měsíce. Nyní rada města platnost
prodloužila do 30. června 2020.
Cílem memoranda je pokusit se najít smírné řešení vodárenských sporů
včetně řešení provozní problematiky
jako jsou např. rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací. Prodloužením memoranda se prodlužuje
také doba, po kterou jsou přerušena
soudní a správní řízení.
-lm-

Petr Ryška
(ODS)

Glosa
Letošní zima byla prakticky bez sněhu. Pro někoho dobrá zpráva, milovníci sněhu mají opačný pocit.
Pro městský rozpočet to znamená
úsporu na zimní údržbě silnic. Otázkou je, jak s ušetřenými miliony zastupitelé města naloží. Každý by jistě
věděl, co by se za ně mělo udělat. Přimlouvám se za investici do chodníků.
A třeba těch chybějících, na které obyvatelé Smrčenské ulice a okolí čekají už
desítky let.
Lubomír Maštera

Informace
za sto tisíc

Eva Decroix
(ODS)

Vzpomínkové
setkání „Pamatuj“

V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau
bylo v noci z 8. na 9. března 1944
popraveno 3792 našich židovských
spoluobčanů. Odsouzení šli na smrt
za zpěvu židovské hymny Hatikva.
Ve čtvrtek 9. března se v 16 hodin
uskuteční v Parku Gustava Mahlera v místě bývalé židovské synagogy setkání občanů k připomenutí
největší hromadné vraždy v historii
naší země.
Pěvecký sbor Foerster pod vedením dirigenta Pavla Brady se připojí k celorepublikové akci k uctění
jejich památky. Na setkání zazpívá
několik židovských písní, včetně izraelské a české hymny.
-tz-

V polovině února se sešlo mimořádné zastupitelstvo k informacím
o vodohospodářském sporu, který
město vede téměř 10 let o svůj majetek se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAKem). Zastupitelé jednali čtyři hodiny, aniž by bylo
schváleno jediné usnesení. Podle
slov tajemníka magistrátu se náklady
mimořádného zastupitelstva vyšplhaly na 100 tisíc korun. Další jednání
zastupitelstva je plánováno začátkem
března.
-lm-

Primátorka popřála
předsedovi Senátu
Primátorka Jihlavy Karolína Koubová poblahopřála novému předsedovi Senátu Parlamentu České republiky Miloši Vystrčilovi. Bývalý
hejtman Vysočiny a starosta Telče
byl zvolen druhým nejvyšším ústavním činitelem státu.
„Jsem pyšná na to, že v tak vysoké
ústavní funkci stanul čestný člověk a
velmi pracovitý a poctivý politik z Kraje Vysočina,“ uvedla v blahopřání primátorka.
-lm-

Nové výukové centrum otevřeno

chová jihlavská zoo klokánky rudohnědé a nyní se narodilo pět potomků.

Změna dodavatele
vody pro část města

Domácnosti, které změnily z rozhodnutí soudu dodavatele vody
( Jihlavské vodovody a kanalizace
( JVAK) nahradí na rok 2020 Vodárenská akciová společnost (VAS)),
jsou v těchto dnech informovány dopisy.
Dopisy rozeslal, konečné odečty vodoměrů provedl a závěrečné
vyúčtování právě rozesílá JVAK.
Vstupní dopis obyvatelům poslala
a vstupní odečty vodoměrů provedla také VAS jako nový dodavatel vody.
-lmPozvánka

Zastupitelstvo města
Zasedání zastupitelstva se uskuteční 2. března. Začíná ve 13 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva
města a je veřejnosti přístupné.
Online živý přenos je možno sledovat na stránkách města.

AULA A VIRTUÁLNÍ TOVÁRNA. Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 17. února slavnostně otevřela své nové výukové
centrum. Moderně architektonicky řešená budova obsahuje kongresovou aulu s kapacitou 340 míst a virtuální továrnu v suterénu. Ta má umožnit jak výuku, tak konkrétní spolupráci polytechniky s firmami. Po rekonstrukci byla otevřena a představena také rozsáhlá část staré budovy školy.
Foto: Jiří Varhaník

