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Jihlava v zajetí 
koronaviru

I minulý měsíc jsme se potýka-
li s epidemií. Pokračujeme ve 
sledování vedení města krok za 
krokem.

Lubomír Maštera ז

26. března
Město vyzývá k omezení náv- ז

štěv sběrného dvora.

27. března
Podle nařízení vlády musí všich- ז

ni na veřejnosti nosit zakryté dýcha-
cí cesty. 

30. března
Jihlava prověřuje fungování  ז

městského rozhlasu.

31. března
Kultura i sport pokračují, online  ז

akce lze sledovat i přes mimořádná 
vládní opatření, a to na visitjihlava.eu.

1. dubna
Jihlava požaduje dočasné ome- ז

zení provozu Kronospanu, nesouhla-
sí s prodlužováním výjimky o dočas-
né povolení nadlimitního zdroje 
hluku.  (Pokračování na str. 3) Vedení města hledá možnos-

ti, jakým způsobem podpo-
řit podnikatelské aktivity ve 
městě, nyní utlumené epide-
mií. Uvažovalo se i o penězích 
z Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF).

Lubomír Maštera  ז

V rozhovoru primátorky města Karo-
líny Koubové pro Jihlavské listy z třetí-
ho dubna je uvedeno, že Jihlavu čeká 
odhadem o 8% propad z příjmu ze 
sdílených daní. Uvedla, že se uvažuje 
také o možnosti podpořit ekonomiku 
pomocí peněz z EU. 

„Zatím nejde o konkrétní peníze, k těm 
se teprve musí jednotlivé město či jeho 
organizace dostat,“ popsala současnou 
situaci primátorka. 

Svaz měst a obcí ČR ve spoluprá-
ci s městy informuje podle jejích slov 
dotčená ministerstva o aktivitách, 
jejichž prostřednictvím by bylo mož-
né napomoci k řešení současné situace 

způsobené nemocí Covid-19 či jejích 
dopadů. 

„Zároveň byla zvažována možnost pře-
sunů financí v rámci Evropských struktu-
rálních a investičních fondů mezi stáva-
jícími operačními programy,“ vysvětlila 
primátorka Koubová.  

V návaznosti na tyto okolnosti prý 
Jihlava reagovala stanoviskem, kde 
byla mimo jiné zmíněna volná finanč-
ní alokace z ESIF rezervovaná v Inte-
grovaném plánu rozvoje území Jihlav-
ské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) 
a navržena možnost jejího čerpání 
na území Jihlavské sídelní aglomera-
ce - například pro podporu Nemocni-
ce Jihlava, příspěvkových organizací, 
malých a středních podniků, živnost-
níků a nestátních neziskových organi-
zací. 

„Možností využít tyto finance jsme se 
podrobně zabývali, ale v současné době 
je patrné, že volnou finanční alokaci 
rezervovanou v IPRÚ JSA nebude mož-
né využít pro plánované přesuny financí 
v rámci ESIF k řešení současné krize, a 

není tudíž možné poskytnout ji pro pod-
poru výše uvedených aktérů,“ netajila 
zklamání Karolína Koubová.

Město Jihlava je podle ní rovněž při-
praveno pomoci aktérům v území s 
oslovením dotčených ministerstev v 
případě, že budou mít zájem o realizaci 
projektů přispívajících k řešení součas-
né situace způsobené nemocí Covid-
19 nebo jejích dopadů. 

„Zda bude možné na základě všech 
požadavků, a to i od ostatních měst, 
vytvořit příslušné dotační programy a 
podpořit tak dané projekty, bude v kom-
petenci jednotlivých ministerstev,“ upřes-
nila primátorka.

Již nyní je však k dispozici řada dotač-
ních titulů některých ministerstev, a to 
nejen z ESIF, ale i národních zdrojů, 
na které je možné cílit s připravovaný-
mi projekty. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že tyto dotační zdroje mohou být 
dále doplňovány či upravovány, vede-
ní města doporučuje sledovat webové 
stránky jednotlivých ministerstev pří-
padně stránky  Czechinvestu.

Peníze z EU město nemůže použít

LETOŠNÍ OSLAVY OSVOBOZENÍ BUDOU BEZ VEŘEJNOSTI. Před pěti lety Jihlava oslavila 70. výročí Dne osvobození historickou bitvou 
na Masarykově náměstí doplněnou autentickými vozidly a motocykly, kterou si nenechalo ujít asi patnáct set diváků. Komentovaná bitva trvala 
přes třicet minut a nebyla přímou rekonstrukcí historické události. 

Letos položilo vedení města 7. května bez přítomnosti veřejnosti kytice na památných místech. „Už i za přítomnosti veřejnosti bychom chtěli 17. 
června uctít památku 70. výročí vykonstruovaných komunistických procesů. A připomenout jména jako Rod, Veselý, Tuček, Šlezinger,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Ústav pro studium totalitních režimů bude na některé domy v Jihlavě umisťovat pamětní tabulky – např. na 
budovu OGV v Komenského ulici nebo na soukromý dům v ulici Na Hliništi.  Foto: Lubomír Maštera

Vodohospodářský spor 
– unikátní seriál
Redakce JN se pokouší  

rozklíčovat důležité události  
k největšímu problému  

krajského města, kterým jsou 
spory mezi Jihlavou a SVAKem.

1. díl: 
Rok 2009, rozhodnutí 
o vystoupení města ze svazku.
 (Více na str. 6–8)
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Krátce

Pozvánka

TENISTÉ SE DOČKALI. Umělá tráva na tenisových kurtech na Vodním ráji byla v provozu od roku 2003 a byla již značně opotřebovaná. 
Proto Služby města Jihlavy přistoupily ke kompletní výměně za novou. Celková rekonstrukce vyjde na 0,5 milionu korun. Termín dokon-
čení prací je stanoven na 15. května. Foto: Lubomír Maštera

V uplynulém měsíci média 
zveřejnila ostrou výměnu 
názorů mezi zakladatelem ko-
aličního Fóra Jihlava zastupi-
telem Miroslavem Tomancem 
a primátorkou města Karo-
línou Koubovou ze stejného 
hnutí.

 Lubomír Maštera ז

Miroslav Tomanec na sociální síti 
reagoval na veřejné oznámení pri-
mátorky, že spojila svůj současný 
soukromý život s náměstkem Vítem 
Zemanem z Žijeme Jihlavou! a pova-
žuje takový krok za zradu příznivců 
Fóra. 

Primátorka Karolína Koubová v od-
povědi zareagovala na Tomancova slo-
va a hovořila o snaze o manipulaci s její 
osobou.

Současná koalice „protlačuje“ v za-
stupitelstvu své záměry hlasem Josefa 
Kodeta z opoziční KDU-ČSL, která 
je rozdělená na dva tábory, a tak je na 
místě otázka - co to znamená pro ob-
čany? 

Mají se Jihlavané bát nějakého oto-
čení nastoupeného směru, hlasování o 
důvěře nebo jiných dopadů?

„Únik korespondence je nešťastný, nic-
méně říkat, že se nic neděje, by byla bla-
máž. 

Otevřená komunikace je základem pro 
diskuzi v každé demokratické straně, dů-
ležité ale je diskuzi správně vyhodnotit,“ 
odpověděla Jihlavským novinám pri-
mátorka Koubová.

Fórum podle jejích slov prochází těž-
kým obdobím, kterým musí projít asi 
každá strana, která je poprvé ve vede-
ní města, řeší interní přenos informa-
cí, komunikaci, prosazování vlastního 
programu a to vše v souvislostech pro-
blémů celého města. 

„Pracujeme na zklidnění, na sjednocení, 
na tom, abychom odpracovali vše slíbené. 

Opatření proti koronaviru postih-
la také zubní pohotovosti. V Kraji 
Vysočina probíhá zubní pohotovost 
ve všedních dnech v jedné centrál-
ní ordinaci společnosti DekaDent v 
Habrech na Havlíčkobrodsku. Zubní 
pohotovost je zde určena pouze pro 
akutní pacienty.

Provozní doba centrální zubní po-
hotovosti v Habrech, Sázavská 427, 
je ve všední dny od 8 do 14 hod. O 
víkendu neslouží.

Telefon na pohotovost je 
777730557. 

Až do odvolání bude zajištěna ví-
kendová pohotovost (soboty, ne-

děle) v centrální ordinaci v Jihla-
vě ve Stomatologickém centru 
ARTDENT, Vrchlického 50. A to 
od 8.00 do 12.00. 

Podmínky, které musí pacienti do-
držovat:

chodit v roušce ז
ohlašovat se předem telefonic- ז

ky na tel. 567331666 od 7.30 da-
ného dne

poplatek 90,-Kč ז
v recepci budou max. 4 pacienti 2  ז

m od sebe
ostatní čekající musí zůstat venku  ז

nebo v autě (proto telefonické ohlašo-
vání předem!) -lm-

Primátorka K. Koubová pracuje  
na zklidnění emocí ve Fóru Jihlava

PRIMÁTORKA města Karolína Koubová se nehodlá nechat vydírat ani ze strany 
hnutí Fórum Jihlava. Foto: Lubomír Maštera

Nový povrch kurtů na Vodním ráji

Zubní pohotovost netradičně

Myslím, že to můžeme zvládnout, i 
když přiznávám, že to vyžaduje velké 
nasazení všech ve Fóru. 

Mým cílem vždy bylo a je, aby naše 
vnitřní neshody neměly negativní vliv 
na koalici,“ doplnila Koubová.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
JIHLAVY 

proběhne ve středu 13. května
v Aule VŠ polytechnické 

od 10 hodin 
bez přítomnosti veřejnosti.
Celý průběh bude přenášen 

online na webu města.

Soud obnovuje činnost
Činnost Okresního soudu v Jih- �
lavě se koncem dubna vrací do 
svých dřívějších kolejí.

Stavební práce
Koronavir způsobil čtrnáctidenní  �
výpadek na rekonstrukci budovy U 
Mincovny 6 a 8, které magistrát vy-
užije pro odbor životního prostředí 
nebo školství, kultury a tělovýchovy.

Hudební festival bude
Festival Hudba tisíců – Mahler  �
Jihlava 2020 bude. Zahájen bude 
na výročí narození Gustava Ma-
hlera 7. července v Kalištích u 
Humpolce a v Jihlavě.

Prý řídí primátorku
 Bývalý první náměstek Petr Laš- �
tovička v rozhovoru pro Jihlavské 
listy říká, že ve skutečnosti primá-
torku Jihlavy řídí zastupitel Miro-
slav Tomanec.

Přesun svateb
Koronavirus překazil plány mla- �
dých dvojic na pořádání svateb, 
snoubenci překládají svatby na léto.

Podoba multifunkční arény 
Město představuje podobu nové  �
multifunkční arény, má mít ko-
runu v podobě ježka a stavba má 
měnit barvy jako chameleon.

Otevírání škol nejasné
Do naší uzávěrky nebylo jasno,  �
kdy a jak se vrátí do mateřských 
a základních škol děti. Návrh na 
uvolnění škol hovoří o 11. květnu 
jako prvním termínu.

Sportovec Jihlavska
Epidemie způsobila odložení vy- �
hlášení výsledků jubilejního dva-
cátého ročníku ankety sportovec 
Jihlavska.

Mají 23 ventilátorů
Jihlavská nemocnice má celkem  �
23 plicních ventilátorů, 3 z nich 
byly pořízeny na základě výtěžku 
veřejné sbírky.

Krajské a senátní volby
Volby do třetiny senátu do zastu- �
pitelstev krajů se uskuteční v pátek 
v sobotu 2. a 3. října.

Zápisy do MŠ
Do 16. května pokračují zápisy dětí 

do MŠ Mozaika. Zápisy jsou organi-
zovány bez osobní přítomnosti dětí 
a rodičů v mateřské škole. Přihlášení 
dítěte je možné přes datovou schrán-
ku MŠ Mozaika, e-mailem,  poštou 
nebo vložením dokumentů v zalepe-
né obálce do schránky preferované-
ho odloučeného pracoviště.  - lm - 
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(Dokončení ze str.1)
2. dubna

Městská hromadná doprava za- ז
čne jezdit jako v létě o víkendu. 

Koronavirus zcela zastavil nebo  ז
citelně omezil také obchodní společ-
nosti města Jihlavy.

3. dubna
Vedení města položilo květiny  ז

Evženu Plockovi.
Jedná městská rada: Odpuštění  ז

nájemného, přípravy Horácké arény a 
diskuze o možných úsporách 100 mi-
lionů korun.

Zastupitelstvo Jihlavy se 14. dub- ז
na nesejde.

4. dubna
Rada města Jihlavy odsouhlasila  ז

dopracovaný architektonický návrh 
arény. 

Nouzový stav zasáhne městský  ז
rozpočet. Město ruší investiční akce.

7. dubna
Jihlava bude opět součástí Do  ז

práce na kole. Letos jako národní zdra-
votní teambuilding.

8. dubna
Na Jihlavské radnici vlaje rom- ז

ská vlajka v rámci Mezinárodního dne 
Romů.

Jihlavská MHD pružně reaguje  ז
na zájem cestujících, posílila nejvytí-
ženější spoje.

9. dubna
Oplocená uzamykatelná hřiště  ז

a sportoviště města Jihlavy ( asi 150 
ploch) zůstávají většinou zavřená. 

Jarní úklid Jihlavy probíhá v ome- ז
zeném režimu, o Velikonocích se uklí-
zet nebude.

14. dubna
Pracoviště Czech Point na jihlav- ז

ské radnici se po omezení vrací k pů-
vodním otevíracím hodinám.

V jihlavské MHD od středy při- ז
bude další spoj.

16. dubna
Radu města architekti seznámili  ז

s výslednou podobou vzhledu připra-
vované Horácké multifunkční arény.

Buňky pro bezdomovce už jsou  ז
připravené na případnou karanténu.

Jihlava v zajetí koronaviru

Po naší uzávěrce (29. dubna) přišly 
do redakce termíny časového harmo-
nogramu, které provozy budou Služby 
města Jihlavy (SMJ) otvírat, které se 
možná výhledově otevřou, které nao-
pak zůstanou ještě zavřené. 

„Vše se dělá podle toho, jak vláda ČR 
uvolňuje a mění svá nařízení a rozhod-
nutí,“ napsal k termínům tiskový mluv-
čí SMJ Martin Málek.

20. dubna byl zahájen provoz  ז
městské tržnice

21. dubna byl otevřen sportovní  ז
areál Na Stoupách pro tréninky spor-
tovců Atletiky Jihlava z. s. za stanove-
ných podmínek

23. bylo otevřeno dětské hřiště u  ז
amfiteátru letního kina

27. dubna bylo otevřeno fitcent- ז
rum na bazéně E. Rošického, zůstávají  
ale zavřené šatny a sprchy pro cvičence

27. dubna začala rekonstrukce ví- ז
ceúčelových kurtů u Vodního ráje

28. dubna byla opět zpoplatně- ז
na placená parkoviště, která provozují 
SMJ a jsou v majetku města Jihlavy

2. května mají mít sběrné dvory na  ז
ulicích Havlíčkova, Rantířovská, Brt-
nická a skládka na Henčově u Jihlavy 
opět normální provozní dobu

23. a 24. května má být z důvodu  ז
čištění a oprav uzavřen Jihlavský tunel.

„Podle nejnovějších informací bychom 
snad mohli pokračovat v provozu kryté 
části a zahájit 20. letní sezónu ve venkov-
ní části Vodního ráje. Státní zdravotní 
ústav má zpracovat, za jakých podmínek 
se budou zařízení tohoto typu otvírat. 
Od 8. června bychom přesto rádi otevřeli 
venkovní část aquaparku. Termín otevře-
ní bazénu E. Rošického je stejně nejas-
ný jako u kryté části Vodního ráje,“ řekl 
mluvčí Málek. - lm-

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Po opravě povrchu ulice Vrchlického, kde se místy pokládal pro-
tihlukový asfalt, se v dubnu také domalovávalo dopravní značení. 

 Foto: Lubomír Maštera

JIHLAVA UKLIZENÁ. Služby města Jihlavy pokračují v úklidu Jihlavy. Zaměstnanců, zapojených do úklidu je méně, také je nižší 
zapojení techniky. Při úklidu neasistuje městská policie, přesto pěkné počasí v dubnu vytvořilo prostor pro úklid města. 
Snímek je z úklidu ulice před ZŠ Rošického. Foto: Lubomír Maštera

Úklid města pokračuje v květnu SMJ postupně 
zpřístupní provozy

Na Vrchlického se malovalo

17. dubna
Je rozhodnuto, magistrát města  ז

Jihlavy se od pondělí 20. dubna oteví-
rá v běžných úředních hodinách.

20. dubna
Město nechalo zrestaurovat Bo- ז

ží muka v ulici Pod Jánským kopeč-
kem.

Masarykovo náměstí opět zaplni- ז
li trhovci. 

Na jihlavské radnici se opět oddá- ז
vá, povoleny jsou obřady do 10 lidí.

Správa městských lesů Jihlava  ז
(SML) se vypořádává s dopady kůrov-
cové kalamity a zároveň se připravuje 
i na další možné problémy spojené se 
suchem.

22. dubna
Větší nápor lidí eviduje odbor do- ז

pravy, který přizpůsobil návštěvníkům 
vyvolávací systém, pořadová čísla hlá-
sí i čekajícím před budovou.

Den Země se letos na Masaryko- ז
vě náměstí neuskuteční.

23. dubna
Požár v Enviropolu by se už ne- ז

měl opakovat, město vede s firmou 
konstruktivní jednání směřující ke 
konkrétním opatřením a zlepše-
ním.

24. dubna
Městská knihovna Jihlava se za- ז

čne otevírat nejdříve od 4. května.
Město otevírá i ostatní veřejně  ז

přístupná dětská hřiště a sportoviště.
Stálé sucho se podepsalo i na stro- ז

mech ve městě. Po jarním vegetačním 
klidu jsou ve městě opět vysázeny no-
vé stromy, letničky i keře. Stálé sucho 
však nutí pracovníky odboru životní-
ho prostředí se o čerstvé „přírůstky“ 
více starat.

28. dubna
Služby města Jihlavy znovu  ז

uvádějí do provozu parkovací auto-
maty.

Hrozí další 
problém - sucho

Stálé sucho se už podepsalo i na 
stromech ve městě. Nutí tak pracov-
níky odboru životního prostředí se o 
čerstvé „přírůstky“ více starat.

Sázet stromy ve městě není nic leh-
kého, a to navíc při stále delších ob-
dobích sucha. Skladba dřevin sice 
zůstává stejná, mění se ale způsob 
péče po jejich vysazení. Všechny dře-
viny, které se sázejí v Jihlavě, musí 
být mrazuvzdorné, musí vydržet 
městské prostředí a neměly by být 
alergenní.

„Sucho vitalitu stromů ve městě vý-
razně ovlivňuje. V Jihlavě nám kůrovec 
postupně likviduje smrky, nejvíce po-
stižené lokality jsou například na Vel-
kém Heulose či Staré plovárně,“ řekla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková.

Problém ale postihuje i další stro-
my. Ty buď vůbec nepřirůstají, nebo 
začínají prosychat a je nutné na nich 
dělat častější bezpečnostní či zdra-
votní řezy. „Snažíme se tedy dělat 
opatření k tomu, abychom v půdě udr-
želi co nejvíce dešťové vody a abychom 
ve městě udrželi každý strom, který 
tady udržet lze, protože dopěstování 
nových bude stále těžší,“ doplnila ve-
doucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. -lm-



Vyhlášený nouzový stav a následná omezení se dotkla každého z nás jed-
notlivě a Jihlavanů společně propadem příjmů do městské kasy. A to zname-
ná jediné – budeme muset šetřit. Na to, kde jsou možnosti a jak to udělat, 
jsme se zeptali politických stran.

Zeptali jsme se:

Epidemie bude mít své ekonomické dopady.  Jaké má město možnosti 
snížené příjmy pokrýt? Kde lze podle vašeho názoru ušetřit?

Asi pětinu investic musíme přesunout  
Vedle snížených příjmů musí také 

město Jihlava počítat se zvýšenými vý-
daji na podporu všech smysluplných 
projektů, aktivit, organizací, firem, 
spolků i občanů, kteří se vlivem krizo-
vé situace dostaly do existenčních pro-
blémů. 

Tyto snížené příjmy a zvýšené výdaje 
musí město pokrýt úsporami z několi-

ka oblastí. Úspory v řádech jednotek miliónů najde vzhledem k omezenému 
provozu magistrátu. Jedná se o úsporu z mzdových prostředků a také z pro-
vozních režijních nákladů. 

Dále také město ušetří na neuskutečněných kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcích. Nejvíce se ale úsporná opatření dotknou investičních 
akcí. Zde je předpoklad, že přibližně pětina investic, původně plánovaných 
na rok 2020, bude muset být posunuta do dalších let. 

Jsme připraveni k diskuzi
Je zřejmé, že současná situace bude 

mít velmi negativní vliv na rozpočet 
města Jihlavy. O mnoho nižší budou 
především daňové příjmy tvořící nej-
významnější zdroj rozpočtu. Až do 
konce června jsou zrušeny veškeré 
kulturní, vzdělávací a sportovní akce, 
nelze cestovat do zahraničí. 

Nabízí se proto možnost hledat 
úspory právě v těchto položkách rozpočtu. Jsme připraveni diskutovat, které 
plánované investice odložit či úplně zrušit. Jednou z nich by podle nás mohla 
být výstavba Horácké multifunkční arény. Zároveň však je zapotřebí podpo-
rovat místní podnikatele a společnosti vypisováním veřejných zakázek na ob-
novu městského majetku.

Jsme proti vzetí úvěrů
Nejprve je třeba všem Jihlavákům 

říci, že menšinová vládnoucí koalice 
za přispění jediného hlasu navíc sta-
čila rozmařilostí prohospodařit 100 
mil. Kč z rezervy „na horší časy“, 
kterou „zdědila“. 

Takže, brát není kde a musí se škr-
tat! Projektů a žádostí, o kterých 
bylo zastupitelstvem rozhodnuto, by 

se škrty týkat neměly. Nejvíce se bude škrtat zřejmě v městských investi-
cích. 

Příklad - kritizovali jsme na zastupitelstvu „projekty do šuplíku“ jako 
např. 2 mil. do projektu před Dělnickým domem, o kterém se neví, zda a 
kdy vůbec bude apod. 

Budeme chtít škrty i tam, kde se dubluje činnost státní správy různými 
projekty. Město samo si bude muset sáhnout i do vlastního rozpočtu rad-
nice,  kritickou se jeví varianta financování Horácké arény „pouze z měst-
ského rozpočtu“. 

SPD bude zásadně proti zadlužování města úvěry. Koronavir - konec 
rozmařilosti vládnoucí menšinové koalice. Rezerva byla a je „fuč“, proto 
se za SPD ptáme - PROČ?  Teď se bude muset obracet každá korunka v 
dlani, než se vydá, a jinak to nepůjde. 

Kromě jiného zvýšíme ekonomickou efektivitu
S ohledem na rozpočet města je po-

třeba si uvědomit riziko dalších ne-
předpokládaných výdajů. Celé vedení 
města ve spolupráci s úředníky prioriti-
zuje naléhavost plánovaných investic a 
ekonomický odbor monitoruje pokles 
městských příjmů (sdílené daně, zisky 
městských společností, dotace…).

 Náměstek primátorky Vít Zeman 
také připravuje nový způsob spolupráce s investory a developery, který vý-
znamně přispěje ke zrychlení procesu přípravy projektů a zvýší jejich ekono-
mickou efektivitu. V celé věci optimalizace rozpočtu má naši důvěru a pod-
poru vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš. Věříme, že se podaří nejen 
finanční dopady pandemie koronaviru na město společně zvládnout.

Omezení nesmí ohrozit chod města
Současná pandemie má a bude mít 

dlouhodobý vliv na život všech lidí. 
Z historie víme, že podobná velká 
neštěstí doprovázely  i velké sociální 
otřesy.  Obecně je proto nutné masiv-
ní finanční podporou  státu  zabránit 
růstu nezaměstnanosti a zachování 
přiměřené životní úrovně lidí. To se 
samozřejmě projeví na výrazném sní-

žení dotací Evropské unie a státu  městům, včetně Jihlavy. Rozpočet Jihlavy 
na rok 2020 počítal s 10 % zvýšením daňových příjmů.

O to horší bude skutečnost. Nezbývá než přehodnotit výdajovou část rozpočtu. 
Za prioritu považuji udržení  řádného  chodu města. I to je obtížnější. Například 
jarní čistota města se letos konala v menším rozsahu při parkování vozidel.

Velmi svízelná situace je i u organizací města, například ZOO, Prádelen. 
Pokud se týká investic, řada z nich se bude jistě přesouvat do dalšího období, 
tak jak tomu bylo i v minulosti. Nebude realizována oprava domu Brněnská 
29 z důvodu odmítnutí soukromé školy. Obecně u investic nebude možné 
se spoléhat na dotace, ale na vlastní  zdroje nebo bankovní úvěry. Na dalším 
omezení investic bude nutná dohoda všech stran a uskupení zastupitelstva. 
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Ekonomický dopad na město znamená, 
že budeme muset šetřit. Ale na čem?

Otázka pro politické kluby na květen

Petr Paul, SPD

Petr Ryška, ODS

Richard Šedivý, 
ANO 2011

Vojtěch Prchal,  
Žijeme Jihlavou! 

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Asi pět tisíc osob samostatně vý-
dělečně činných (OSVČ) podalo v 
Jihlavě žádost o finanční výpomoc. 
Řekl to mluvčí Finančního úřadu 
(FÚ)v Jihlavě Josef Tomek.

„FÚ pro Kraj Vysočina registruje na 
územním pracovišti v Jihlavě celkem 
téměř 24 tisíc OSVČ. Žádost o kom-
penzační bonus v souvislosti s krizový-
mi opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2  již podalo 
více než 3 tisíce oprávněných osob.  Při-
bližně třetina žadatelů reagovala na 
výzvu Finanční správy k bezkontaktní 
komunikaci a využila možnosti zaslat 

vyplněný formulář žádosti mailovou 
formou,“ řekl mluvčí.

Jednou ze základních podmínek 
pro získání této podpory je, že oso-
ba žádající o kompenzační bonus je 
osobou samostatně výdělečně čin-
nou podle zákona o důchodovém 
pojištění (typicky živnostník, samo-
statný zemědělec, autor, znalec, ar-
chitekt apod.), přičemž se může jed-
nat o hlavní činnost, ale též o činnost 
vedlejší. 

Žádost o kompenzační bonus lze 
podat nejpozději do 60 dnů po skon-
čení bonusového období. - lm -

Zimní údržba byla letos díky mírné 
zimě o více než 4 miliony korun lev-
nější proti minulému roku. Uvedl to 
tiskový mluvčí Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martin Málek. SMJ udržují 
220 km silnic a 160 km chodníků. 

„Nejdražší údržba a nejvíce posy-
pového materiálu se vysypalo stejně 
jako vloni v měsíci lednu. Následoval 
měsíc únor a prosinec. „V případě ná-

ledí se používala na chodnících drť, 
která nefungovala vždy zcela efektiv-
ně. Větší kusy tohoto posypového ma-
teriálu se nepropadly do spár. Navíc 
je drť těžká, takže při tání se někdy 
dostávala pod led. Když znovu za-
mrzlo, tak to opět klouzalo a posyp 
byl neúčinný. Během zimy se používal 
na chodnících i písek,“ řekl Málek.

 - lm -

Zimní údržba stála jen polovinu

Žádost o kompenzační bonus 
podala asi pětina OSVČ
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Hygiena. Slovo, které je v současné 
koronavirové situaci skloňováno ve všech 
pádech. Umývejte kliky, dezinfikujte 
nákupy a tak dále. Jak a čím ale dezinfiko-
vat, aby to mělo ten správný efekt? 

S velmi účinným projektem nazvaným 
Ozon plus  přichází na trh firma GRANT 
plus s.r.o.

„Ozónový generátor používáme doma již 
delší dobu z důvodů alergií některých členů 
domácnosti.

Vzduch se vždy krásně pročistí a skutečně 
zdravotní problémy ustoupily,“ říká hned na 
úvod Zdeněk Chlád, jednatel společnosti.

Když začala krize, začal spolu s manžel-
kou pomáhat tam, kde bylo potřeba. 
Objednali dezinfekční gely, které rozda-
li zdarma těm, co jim scházely. Manžel-
ka, spolu s dalšími ženami šily roušky a 
nakonec si řekli, že když už mají doma 
ozónový generátor, tak proč jeho služby 
také nenabídnout. Nakoupili další a pro-
fesionálnější stroje a vznikl projekt „Ozón 
plus“.

Jak funguje čištění ozónem? 
Ozón je toxický plyn s typickým zápa-

chem, který je běžnou složkou zemské 
atmosféry. Není ho možné skladovat 
nebo přepravovat v nádobách, protože se 
spontánně rozkládá v přítomnosti oxido-
vatelných nečistot, vlhkosti a na pevných 
površích. Jedná se o nejsilnější oxidační 
činidlo, které má člověk na Zemi k dispo-
zici.

Po aplikaci se ozón sám rozloží, jeho 
typické aroma po chvíli úplně zmizí,a 
v dezinfikovaném prostoru tak nezůsta-
ne žádná životu škodlivá látka. To proto, 
že ozón neobsahuje žádné člověku nebez-
pečné chemikálie a nemá žádný negativní 
dopad na životní prostředí. 

Čeho se díky tomuto čištění zbavíte?
Rozsah účinnosti je opravdu velký. Ničí 

veškeré bakterie, viry, plísně, ale i pachy. 
„Samozřejmě to nefunguje tak, že když máte 
doma plíseň, tak jen zapnete ozónový gene-
rátor, a máte vystaráno. V tomto konkrétním 
případě ozón zničí spóry na povrchu, ale aby 
se jednalo o dlouhodobý efekt, tak musíte 
nejprve logicky odstranit příčinu problému, 
v tomto případě např. zatékání,“ vysvětluje 
Chlád.

Pro koho je metoda vhodná?
Metoda je vhodná pro veškeré byty, cha-

ty, rodinné domy, provozovny služeb, kde 
se shromažďuje více lidí, restaurace, fitness 
či kanceláře. „Vždy je ale potřeba brát v 
potaz, že v době vyvíjení ozónu a následně 
třicet minut po vypnutí přístroje se v místnos-
ti nesmí nacházet lidi, zvířata či rostliny. Do 
doby rozpadu ozónu na kyslík je jeho velká 

koncentrace smrtící nejen pro viry a bakte-
rie, ale je nebezpečná i pro ostatní živé tvory,“ 
upozorňuje Zdeněk Chlád.

Jak probíhá realizace?
Po zadání objednávky a sjednání termí-

nu k vám firma Ozon Plus dorazí i se svým 
spolehlivým vybavením. Po té, co zákazník 
dovede pracovníky do určených prostor, 
dojde v místnosti k zapojení a načasování 
ionizátorů - to je vždy nastaveno dle para-
metrů místnosti. Během celého procesu 
je možné také nechat ošetřit exponovaná 
místa (kliky u dveří, vodovodní baterie 
atd.) antibakteriálním roztokem. „Aktivní 
kyslík se dostane do všech míst, například i do 
klimatizace v automobilu. Výhodou je také 
jednoduchost použití, kdy stačí pouze vědět, 
jaké správné parametry na stroji nastavit. 
Pak už pracuje sám,“ vysvětluje Chlád.

Po skončení celého procesu dojde 
k důkladnému vyvětrání celé místnosti a 
je hotovo.

Boj proti viru Covid-19?
Použití ozónového generátoru je vhod-

né i na Corona vir, který přístroj likviduje 
stejně jako ostatní viry a bakterie.  Pozi-
tivní také je, že s pomocí generátoru 
se dá zamezit případnému šíření viru. 
„Budeme alespoň žít s pocitem, že u nás 
doma, v kanceláři apod. ho nemáme. Tedy 
pokud nás samozřejmě následně nenavští-
ví zrovna pozitivní jedinec,“ říká Chlád a 
dodává: „Jsem přesvědčen, že do budouc-
na bude ozónový generátor na základě 
současných zkušeností běžnou součástí 
našich domovů a podnikatelských provozů 
tak, jako např. kávovar.“

Firma v současné době jedná s jedním 
významným světovým výrobcem těch-
to přístrojů o jejich zastoupení na českém 
trhu.

Co dokáže ozón

 s vašimi prostory?

• zabíjet bakterie, viry, plísně a 
alergeny v ovzduší i v prostoru
• likvidovat veškeré zápachy 
– kouř, pot, zatuchlost, plísně, 
inkontinence, spáleniny,…
• likvidovat drobné parazity 
• odstraňovat pesticidy, herbici-
dy a další chemické látky např. v 
čerstvých potravinách
• dostane se tam, kam se běžný 
čistící prostředek nedostane

Pro koho je čištění 

ozónem vhodné?

• Obytné prostory – byty, rodin-
né domy, rekreační objekty 
• Komerční prostory – kancelá-
ře, obchody, zdravotnická zaří-
zení, restaurační zařízení apod. 
• Dopravní prostředky – osobní 
automobily, veřejné dopravní 
prostředky
• Čištění vody v bazénech – kva-
litnější, 100x rychlejší než chlór, 
bez zápachu  j05-ozon

Kde učinit objednávku?

Objednávku lze učinit 
například přes poptávkový 
formulář na stránkách:
www.ozonplus.eu
nebo na telefonním čísle 
+420 702 440 454
či e-mailu: info@ozonplus.eu

Zbavte se virů, plísní i bakterií

Nejvýhodnější 
kuchyně
v Jihlavě!

www.oresi.cz

Nejvýhodnější 

Máme otevřeno!
Husova 52
586 01 Jihlava
+420 724 200 708
jihlava@oresi.cz



 STRANA 6 Publicistika JN – KVĚTEN 2020

Nesnadná odpověď na správnost  
vystoupení Jihlavy ze SVAKu

Jihlava byla členem Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavska (SVAK) od roku 
1993. Po patnácti letech přichází vlád-
noucí ODS s podporou koaliční Strany 
zelených a Nezávislých kandidátů s nápa-
dem SVAK opustit - následuje jedenáct 
let zničujících soudních sporů. 

Po bitvě je prý každý generál – ale platí 
to opravdu? 

Lubomír Maštera, Petr Klukan ז

Když vznikne problém, který se léta táhne, je lo-
gické ptát se na jeho počátek. Kdy vznikl, kdo to 
zjistil a proč vznikl?

V únoru Jihlavské noviny položily politickým 
stranám otázku – bylo chybné rozhodnutí v 
roce 2009 vystoupit ze SVAKu? 

A otiskli jsme velmi různorodé pohledy: ODS 
– Myšlenka správná, provedení špatné, KSČM – 
Měli jsme pravdu, když jsme byli proti, Fórum 
Jihlava – Dobré strategické rozhodnutí, ANO 
2011 – Vystoupení byla jedna cesta ze dvou mož-
ných, SPD – Už vstup do SVAKu byl chybou, 
ČSSD – Ano i ne.

Z heslovitých zkratek je jasné, že se pohledy vel-
mi různily. A tehdy padlo rozhodnutí, podívat se 
problému „na zoubek“, protože jen málokdo ne-
považuje letitý spor Jihlavy se Svazkem vodovodů 
a kanalizací Jihlavska (SVAK) za hlavní problém 
Jihlavy. Obě strany mají soudními přemi svázané 
ruce, zablokovány jsou mnohamilionové  částky, 
problémy jsou také kolem dodavatele vody atd. 

Majetkoprávní vztahy

SVAK vzniká v roce 1993 a obce mu svěřují do 
správy (nikoliv dávají) vodovody a kanalizace s 

tím, že větší celek může snadněji usilovat o dotace 
z EU. SVAK majetek nejen zhodnocuje (například 

dotacemi), ale také pronajímá Vodárenské akci-
ové společnosti (VAS) k provádění údržby. VAS 
je oprávněna vybírat vodné a stočné a za to platí 

prostřednictvím SVAKu městu nájemné. 

Jaroslav Vymazal (ODS): 
Na 2. června jsem svolal pra-
covní zastupitelstvo, kde byla 
prezentace této problematiky. 
Vedli jsme více jak dvouhodino-
vou diskuzi, z té vyplynula ještě 
určitá rizika, spojená s možností 
navrácení dotací. Ta rizika byla 
vyvrácena a pro mne vyplývá, 

než tento návrh předložit a požádat vás o podporu 
tohoto návrhu.

Josef Kodet (KDU-ČSL): 
Dostali jste domů doplňující ma-
teriál, který zpracoval svazek. 
Zdá se mi, že některé předložené 
informace v tom materiálu ofi-
ciálním nejsou úplné a podle mě 
některé nejsou zcela pravdivé. 
Dnešní návrh na vystoupení ze 
SVAKu je podle mě podán v nej-

méně příhodný čas. Rizika s tím spojená jsou až pří-
liš vysoká. 

František Zelníček (ČSSD): 
Tento návrh já osobně nepodpo-
řím, protože bych porušil povin-
nosti při správě cizího majetku. 
O tom jsem přesvědčen, a na to je 
trestní zákoník. 

Těch rizik je opravdu hodně a 
domnívám se, že vystoupením 
přicházíme o majetek a o vliv 

na VASku, tedy na zhruba 222 milionů. O tenhle 
vliv se dobrovolně tím vystoupením vlastně vzdá-
váme. Říkám znovu, že pro to hlasovat nebudu, 
protože jde o jednoznačné porušení povinnosti při 
správě cizího majetku. Připravíme město o vliv na 
VAS.

Jaroslav Vymazal (ODS): Samozřejmě s tímto 
názorem nemůžu v žádném případě souhlasit. Pak-
liže se máme chovat podle zákona 128 o obcích, tak 
se máme s péčí řádného hospodáře starat o svěřený 
majetek a z té prezentace, která tady byla, tak ne-
činíme.

Erich Janderka (ODS): Byl 
jsem v té komisi, která měla roz-
klíčovat vztahy a vazby mezi 
SVAKem, VASkou a městem 
Jihlavou. Nikdo z nás netušil, že 
máme 25 km, možná 50 km ka-
nalizace takzvaně neznámého 
vlastníka. Třebíč má 400 metrů, 
Žďár má 2 km, my jich máme 
neuvěřitelnou spoustu kilometrů, 

kde nikdo neví, jaký je tam stav kanalizace. 
To bychom měli okamžitě převzít, začít  opravovat. 

Odhadem 1 m opravy vyjde na 10 až 15 tisíc korun. 
Sami si můžete spočítat, co nás s největší pravděpo-
dobností může čekat. Tohle byla první věc, když jsme 
chtěli, aby to SVAK převzal - naprosto nepadalo v 
úvahu. 

Za ten rok a půl, co jsme tam byli, jsme se na ničem 
podobném prostě nemohli dohodnout.

Další věc, která mi vyrazila dech. Dodnes SVAK 
má všehovšudy dva zaměstnance, který obhospoda-
řují dvoumiliardový majetek, asi 2,2 miliardy. Coko-
liv potřebujeme vědět o kanalizaci, která je pod Jihla-
vou, cokoliv o opravách, jdeme na SVAK a ten nedělá 
nic jiného, než jede na VAS, protože to ani neví. Tepr-
ve teď došlo k pasportizaci nebo začíná probíhat pas-
portizace, proč neproběhla před 10 lety, to by musel 
vysvětlit někdo jiný.

Josef Kodet (KDU-ČSL): Já bych se mohl ke 
každé věci ohradit, co říkal pan Janderka. Nemohu 
přehlídnout tvrzení, že svazek má neprůhledné hos-
podaření a financování. Hospodaří na základě plat-
ných zákonů a výsledky hospodaření jsou projedná-
vány každoročně na valné hromadě, hospodaření 
je auditováno každoročním auditem a každý rok je 
předkládán ke schválení zastupitelstvu všem člen-
ským obcím svazku. 

Takže i my každoročně k tomu přijímáme usnese-
ní, že zastupitelstvo bere na vědomí. Co jsem se díval 
zpátky - vždycky jsme to přijali a nikdo z nás se ne-
zdržel ani nebyl proti. Na hospodaření svazku chodí 
Finanční úřad, finanční ředitelství dokonce Nejvyšší 
kontrolní úřad tam byl. Takže takové prohlášení, že 
výsledky hospodaření nejsou kontrolovatelné, je vyso-
ce nepravdivé. 

Tomáš Sedlák (KDU-ČSL): 
Josef Kodet byl ten, který přes 
15 let zastupuje zájmy města 
ve SVAKu plus vždycky někdo 
k němu. V poslední době Petr 
Pospíchal, předtím pan Hyský, 
předtím pan Zelníček atd. Samo-
zřejmě předpokládáme, že by měl 
nejlépe rozumět této problemati-

ce a tak jsme všichni předpokládali, že naši zástupci 
ve SVAKu nás budou upozorňovat na problémy atd. 
Já jsem nyní přesvědčen, že nefungovali jako zástup-
ci města v těchto organizacích, ale spíš jako bílé koně 
SVAKu a VASky.

Pavel Šlechtický (KSČM): 
My jsme vůbec nevěděli, že je zří-
zena nějaká kontrolní komise na 
SVAK. Dozvěděli jsme se to před 
třemi nedělemi na pracovním za-
stupitelstvu, nikdo z nás a z opo-
zice samozřejmě nebyl v této pra-
covní skupině, takže to, co tady je 
nám předkládáno - můžeme věřit 

a taky nemusíme. Já s řadou věcí tady nesouhlasím a 
jsem tady od toho, že musím zastupovat občany. 

Taky se mi nelíbí, že máme jedno z nejdražších 
vodných stočných v republice - jsme na třicátém sed-
mém místě v republice. Ale rozhodně si nemyslím, že 
když vystoupíme ze SVAKu, že tohle zastupitelstvo 
bude rozhodovat o tom, jaká bude cena vodného 
stočného. Takže vy nás vůbec neinformujete. Pokud 
nebudete s opozicí diskutovat tyto problémy, tak ne-
můžete od nás podporu získat.

V diskuzi zastupitelů zaznělo:

OBCHODNÍ VZTAHY
Schéma obchodních vztahů

Majitel infrastruktury Provozovatel
Pronájem  
majetku

Platba  
nájemného

Péče o majetek
Investice 

do infrastruktury
Platba vodného

 a stočného   

Služba
dodávka 
pitné vody, 
odvádění 
a čištění  
odpadní vodyZákazníci

Obyvatelstvo, firmy

A první dojem je takový, že padala slova, která 
nikdo neposlouchal, argumenty zůstávaly bez re-
akcí. Primátor jako předkladatel návrhu viditelně 
spěchal a průběh jednání  

napovídal, že koalice měla zajištěn dostatek hla-
sů ke schválení.

Posuďte sami - diskuze k problematice vystoupení 
trvala jen něco  přes hodinu a zde je její záznam: 

Bod zlomu
Rozhodnutí SVAK opustit padá na zastupitel-

stvu v červnu 2009. Městu po komunálních vol-
bách v roce 2006  vládne ODS (11 křesel) s ČSSD 
(7), KDU-ČSL (3) a Zelenými (3). Primátorem 
je Jaroslav Vymazal (ODS), náměstky jsou Ra-
dek Vovsík (ODS), Petr Pospíchal (ČSSD), Josef 
Kodet (KDU-ČSL) a Irena Wagnerová (Zelení).

Primátora Jaroslava Vymazala prý v roce 2008 
městští auditoři upozorňují na údajné nevýhod-
né postavení Jihlavy ve SVAKu (zaznělo v diskuzi 
níže). Primátor tedy sestavuje pracovní komisi a 
po jejím více než ročním šetření je v červnu 2009 
na jednání zastupitelstva předložen návrh na vy-
stoupení Jihlavy ze SVAKu.

A tak jsme naše pátrání začali poslechem diskuze 
z jednání městského zastupitelstva v červnu 2009, 
kdy zastupitelé o vystoupení rozhodli. 

Vodohospodářský spor – unikátní seriál
Redakce JN se pokouší rozklíčovat důležité události k největšímu problému 

krajského města, kterým jsou spory mezi Jihlavou a SVAKem.1. díl - Rok 2009, rozhodnutí o vystoupení  města ze SVAKu.
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Jaroslav Vymazal (ODS): Ta pracovní skupi-

na byla založena v únoru 2008 a bylo to na podnět 
oddělení interního auditu, které spadá přímo pode 
mne. Jsou tam dva zaměstnanci a já s nimi probírám 
záležitosti, aby úřad fungoval co nejefektivněji. Při 
tom jsme narazili na to, jak je to tedy s vodovody a 
kanalizacemi. Na základě tady toho podnětu vznik-
la pracovní skupina, která nebyla tvořena napříč po-
litickými stranami, ale byla složena z odborníků, kde 
byli právníci, lidé, kteří se zabývají přímo tou kana-
lizací u nás na příslušném oddělení, a  pak tam tedy 
byl samozřejmě pan Josef Kodet, pan Martin Hyský 
a potom měl o to zájem pan Erich Janderka. To ne-
bylo napříč politickým spektrem. Myslím si, že když 
jsme vás  informovali  o tak závažné věci dopředu na 
pracovním zastupitelstvu, že jsme se zachovali velice 
seriózně. 

Pavel Šlechtický (KSČM): Je naše chyba zastu-
pitelů, že jsme se na problémy se SVAKem neptali 
těch zástupců, které tam máme. Třeba ta  kanalizace 
neznámého vlastníka už mohla být vyřešena. U řady 
obcí tohle vyřešeno bylo. Myslím si ale, jestli není tato 
záležitost naprosto zveličená?

Jaroslav Vymazal (ODS): Já se vám nedivím, že 
řadě věcí nerozumíte, opravdu je to velmi složité do 
toho proniknout a tím, že já jsem to celé rok a čtvrt 
vlastně sledoval a byl jsem informován, seznamoval 
se s tím, tak jsem do toho měl možnost proniknout 
detailněji. My jsme se snažili připravit tu prezentaci, 
abychom jednoduchou formou vás s celou problema-
tikou seznámili.

Erich Janderka (ODS): Mě by zajímalo, co pan 
Kodet by navrhoval s kanalizací neznámého vlast-
níka, proč už to dávno nebylo vyřešeno? Proč nám o 
tom aspoň neřekl? V Ústí nad Labem město dostává 
asi šestinásobek peněz z vodného stočného, co do-
stáváme my. U nás VAS vybere 244 milionů, z toho 
město dostane asi 24 a SVAK dostal dalších 48. A 
jsou tady dost zajímavý cifry, samozřejmě, že do kal-
kulace stočného i vodného mají přímé mzdy. Abych 
řekl pravdu, co mě je po jejich mzdách?

Josef Kodet (KDU-ČSL): Těch 222 milionů, kte-
ré byly vybrané na vodném stočném v loňském roce, 
to jsou náklady včetně nájemného SVAKu, které činí 
48 milionů. Ostatní jsou náklady. V těch nákladech 
je započítáno pouhé jedno procento zisku. Co by tam 
bylo asi za náklady, kdyby tam nebyly mzdy? SVAK 
měl na počátku majetek za 600 milionů Kč. Dneska 
má majetek za 2,2 miliardy. To si myslíte, že ty peníze 
tam naskákaly jen tak? Tam přišlo více jak 400 milio-
nu dotací, další peníze jsou z nájemného. Samozřejmě, 
že tam byly i příspěvky města a další peníze.

Kdybychom my chtěli provozovat ten majetek sami, 
tak si to uvažte - VAS má přes 200 zaměstnanců. 
Město Jihlava tam má 57 % procent majetku, tak 
kdybychom to chtěli provozovat sami, tak si musíme 
založit firmu s více jak 100 zaměstnanci a každá fir-
ma bude mít režijní náklady. Nemohu tady na všech-
no reagovat, ale určitě na všechno najdete odpovědi v 
těch materiálech, které vám SVAK poslal domů před 
touto schůzí jako reakci na závěry pracovní komise.

Martin Hyský (ČSSD): Já 
jsem chtěl rozklíčovat náklady 
vodného stočného, ale vzhledem k 
tomu, že o tom mluvil Ing. Kodet  
velice precizně, se vzdávám svého 
diskusního příspěvku.

Josef Pospíšil – ředitel jihlav-
ské divize VAS:  V jihlavském 
regionu vybere VAS z vodného 
stočného přes 200 milionů, ale to 
v rámci celého svazku, nikoliv je-
nom ve městě Jihlava. Z těch  přes 
200 milionů za rok má naše spo-
lečnost pouhé 2,35  milionů zisk. 

To jsou ty peníze, které si nechává VASka, je to jedno 
procento. Vůbec nechápu, proč se někteří z vás chtějí 
zbavit vlivu Jihlavy na celé vodní hospodářství v re-
gionu? Jihlava má rozhodující vliv ve SVAKu a vy-
stoupením bude muset vybírat nového provozovatele. 
Nechte si zpracovat pořádné analýzy ekonomické, 
technické, organizační, aby se taky vědělo, co bude, 
až vystoupíte ze svazku, jak se to bude řešit. O tom 
dneska nepadlo ani slovo, nikdo to neví pořádně, co 
se bude dít dál. Chcete vystupovat k 1. 1. 2011, máte 
pořád čas podle stanov SVAKu o tomto rozhodnout 
do 30. června příštího roku. Poprosil bych, zvažte 
pečlivě, udělat to s rozumem. Máte dostatek času ten-
to krok udělat. 

Jaroslav Vymazal (ODS): Jihlava v žádném pří-
padě nemá ambici mít vliv na vodohospodářské pro-
jekty v jiných městech a obcích. Má ale povinnost se 
starat o tento majetek ve městě, a to je to je ten hlavní 
důvod, proč jsme tuto analýzu provedli.

Vladimír Bílek (ODS) - k ře-
diteli VAS: Já si myslím, že teď 
jste nemluvil úplně pravdu. Jihla-
va má 58 % majetku ve SVAKu, 
ale nemá tam rozhodující vliv, 
který by tomuhle tomu odpoví-
dal. To je ze stanov, a to je právě 
ten problém. Mě například odté-
kají splašky do kanalizace, která 

nikomu nepatří, přesto platím, co se mi také nezdá v 
pořádku. 

Josef Kodet (KDU-ČSL): O vodném stočném, o 
investičních záměrech, o prováděných investicích roz-
hoduje valná hromada a ta je může schválit jenom v 
tom případě, pokud zástupce města Jihlavy zvedne 
ruku. Takže tam má rozhodující vliv, zase se to tady 
chybně prezentuje.

Tomáš Sedlák (KDU-ČSL) - k Josefu Kodetovi: 
Pepo, můžu se tě zeptat, stalo se někdy ve tvém pat-
náctiletém působení, že jsi někdy nezvedl ruku a řekl 
jsi, to není v pořádku, město má jiný zájem?

Josef Kodet (KDU-ČSL): Na přímý dotaz přímá 
odpověď - nikdy jsem to neudělal, protože vždycky jsme 
se domluvili tak, aby to, co jsme rozhodovali, bylo pro 
všechny města a obce ve svazku přijatelné a výhodné.

Rudolf Chloupek (ČSSD): 
Mě tady v celé kauze velice chybí 
řádné ekonomické zhodnocení. 
A druhá věc, chybí mi srovnání, 
jak to vypadá v jiných městech? 
Jestli Jihlava dostane 40 mil nebo 
24 milionů z vybraných 220, tak 
to mně neříká nic, protože já ne-
vím, kolik se vloží do oprav z 

prostředků VASky, kolik se vloží do dalších činnos-
tí. A když budeme mít někde jinde vodné a stočné-
ho o 10 Kč nižší, a přitom to město vynaloží dalších 
20 milionů na opravy,  tak to asi není srovnatelné. 

Další věc je vlastní výběr  vodného a stočného.  Kolik 
úředníků je potřeba na obhospodařování například 
bytového fondu, který jsme téměř celý zprivatizovali? 
Kolik úředníků by bylo potřeba na vlastní výběr vod-
ného a stočného, jaká by byla efektivita toho výběru, 
kolik bychom měli neplatičů? To jsou všechno věci, 
které v té analýze měly být a pak bychom se asi roz-
hodovali úplně jednoznačně, co je výhodné a co není. 

Jaroslav Vaněk (Nezávislí 
občané Jihlavy): Pane primáto-
re, pane první náměstku Vovsí-
ku, jste statutární zástupci tohoto 
města, tudíž nesete plnou právní 
zodpovědnost za svěřený maje-
tek. A protože těžko člověk může 
mít tak podrobné informace o 
všem, ta diskuse tady je skutečně 

velice složitá, náročná a ukazuje se, že tam skutečně 
určité problémy  menšího nebo většího rozsahu jsou, 

proto bych se vás rád zeptal: Jestliže by došlo, že by-
chom skutečně vystoupili z toho svazku - a rád bych, 
kdybyste mi odpověděli každý zvlášť - je to dobré pro 
občany Jihlavy? Nezpůsobí nám to vystoupení nějaké 
významné problémy? 

Radek Vovsík (ODS): Já jsem 
se nezapojil do této debaty, přesto 
řeknu otevřeně, že budu hlasovat 
pro vystoupení ze SVAKU a jsem 
vnitřně přesvědčený na základě 
informací, které mám, že tato va-
rianta vystoupení je pro město a 
pro jeho občany větším přínosem 
než setrvání v této společnosti. 

Jaroslav Vymazal (ODS): Zůstala pouze ta jed-
na zcela zřejmá cesta, a tou je vystoupení ze SVAKu, 
pakliže se máme opravdu chovat zodpovědně vůči to-
muto městu a jeho majetku.

Jiří Benáček z odboru sprá-
vy realit: Já bych odpověděl, jak 
jsme přišli na ten počet obyvatel 
Jihlavy, kteří jsou napojeni na 
kanalizaci neznámého vlastní-
ka. Vzali jsme seznam ulic, ve 
kterých se nachází zcela nebo 
zčásti ta kanalizace neznámého 
vlastníka a požádali jsme správ-

ní odbor, aby nám podle registru obyvatel řekli, 
kolik tam bydlí lidí. Vyšlo nám 38 tisíc obyvatel. 
Co se týká vlivu Jihlavy na VAS - ano, město teo-
reticky tam má nějaký vliv. Ale uvědomte si toto - 
město má 57 % ve SVAKu, ten má 18,8 % ve Sva-
zu vodovodů a kanalizací měst a obcí (VKMO) a 
ten má má 50,3 % ve VAS. Jak myslíte, že přes ty-
hle dvě společnosti budete ovládat jako město pro-
vozovatele? 

Josef Kodet (KDU-ČSL): Město samo o sobě 
neovládne rozhodování VASky, ale těch 58 % vlast-
ní spolu s dalšími svazky, které zastupují starostové 
z jednotlivých měst a obcí jihozápadní Moravy. V 
představenstvu VAS jsou tři takoví zástupci. Dozorčí 
rada, která je hlavním orgánem VAS má 15 členů, z 
toho 10 členů jsou místostarostové a starostové. Tady 
je vidět, že ta komunální sféra má vliv.

Jiřina Vítů, právník v pracovní komisi: Líbilo se mě, 
že tady v předchozím jednání padly takové termíny, že 
je potřeba neutrácet, že je potřeba, aby město dbalo na 
dobré hospodaření se svým majetkem.  Myslím, že stačí 
srovnání několika čísel, kolik je vybráno celkově na vod-
ném stočném, kolik z toho se vrací vlastníkovi SVAKu, 
potažmo městu Jihlava. Čili město z toho má menší část 
než SVAK. K tomu připočíst, co město je nuceno vyna-
kládat nebo vynakládá jako příspěvky na další akce a 
celkem jsou to jednoduché počty. Myslím si, že kdo by 
chtěl, tak to celkem jednoduše spočítá.

� � �
Následovalo hlasování a návrh byl dvaceti hlasy 

schválen. Pro návrh se vyslovilo 11 členů ODS – 
primátor Jaroslav Vymazal, náměstek Radek Vovsík, 
Renata Fehérová, Jan Dršata, Erich Janderka, Eva 
Krpálková, Martin Málek, Vítězslav Schrek, Robert 
Ladra, Martin Vetchý a Vladimír Bílek, 2 členové  
Strany zelených náměstkyně Irena Wagnerová a Vít 
Prchal, 1 člen ČSSD náměstek Petr Pospíchal, 2 čle-
nové KDU-ČSL Antonín Holub a Tomáš Sedlák, 
3 Nezávislí kandidáti Josef Augusta, Jaroslav Točík 
a Jaroslav Vaněk, 1 člen SNK-ED Stanislav Wasser-
bauer.

� � �

Proč vystoupit?
Je po bitvě a říká se, že je každý po bitvě gene-

rálem, jinými slovy hledáme odpovědi na otázky. 
Takže se vraťme k základní otázce: Kdy problém 
vznikl, kdo to zjistil a proč vznikl? 

Kdy a Kdo nyní víme, ale ptáme se Proč?
Ze záznamu diskuze je zřejmé, že se otázka proč 
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vystoupit řešila jen málo, o to více se řešily nejas-
nosti kolem tzv. kanalizace neznámého vlastníka. 
Tedy ne Proč vystoupit, ale co s kanalizací nezná-
mého vlastníka. To je jen jeden z problémů. 

O co jde, vysvětluje bývalý primátor Jihlavy Vra-
tislav Výborný: „Kanalizace neznámého vlastníka 
vznikla tak, že se v minulosti například v ulici při-
stavilo několik nových domů a majitelé si připojili 
domy na kanalizaci svépomocí – prostě v sobotu se-
hnali bagr, položili trubky a připojili se na kanalizaci 
města. Od takové kanalizace pochopitelně neexistují 
žádné doklady a SVAK se důrazně bránil tuto kana-
lizaci převzít do svého majetku bez dokumentace.“                                               
„Některé vodovodní a kanalizační sítě jsou staré a 
některé dokonce už z předminulého století a neexistu-
je k nim dokumentace (projekt, stavební povolení, ko-
laudační rozhodnutí) jako k sítím novějším,“ doplnil 
jeho slova dlouholetý zástupce Jihlavy va SVAKu 
Josef Kodet.

Město podle slov Vratislava Výborného po roce 
1989 postupně dávalo takovou kanalizaci do po-
řádku, ale nešlo o žádnou lacinou záležitost a pro 
politiky z levé i pravé strany to nebyla priorita.  
Koho z občanů zajímají kanály? Lidi chtějí novou 
hokejovou či multifunkční halu, náměstí bez Pri-
oru atd. Proto ani v roce 2009 ještě nebyla taková 
kanalizace v pořádku a předaná SVAKu. 

Na otázku Proč vystoupit jsme nedokázali z po-
slechu diskuze odpovědět. Vy ano? 

Zaznělo sice, že Jihlava chtěla marně změnit stano-
vy ve SVAKu, protože chtěla více peněz do poklad-
ny, SVAK prý má neprůhledné hospodaření, VAS 
nekontrolovatelné náklady, SVAK neřeší kanalizaci 
neznámého vlastníka a Jihlaváci platí vysoké vodné a 
stočné, ale tato tvrzení další řečníci rozporovali. 

Diskuze vyvolá otázky
Současně ale diskuze v zastupitelstvu vyvolává 

další otázky:      
Jak je možné, že k tak důležitému rozhodnu- ז

tí se na zastupitelstvu neposlouchají argumenty a 
hned se na ně nereaguje? - Proč zastupitel Jaroslav 
Vaněk žádá radu po primátorovi, jak se má rozhod-
nout, protože jde prý o složitý problém?

Proč nikdo nevysvětlí, zda jsou uváděné argu- ז
menty správné, když je jiní zpochybňují?

Jak je možné, že Rudolf Chloupek tvrdí, že  ז
uvedená čísla mu nic neříkají a právnička Jiřina Ví-
tů považuje ta samá čísla za jednoduché počty?

Proč primátor Jaroslav Vymazal podporuje  ז
vystoupení slovy o „péči řádného hospodáře“ a ko-
aliční zastupitel František Zelníček je proti vystou-
pení ze stejné „péče řádného hospodáře“?

A v neposlední řadě – proč nepožádali ti za- ז
stupitelé, kteří o problému neměli dostatek infor-
mací, o odložení hlasování návrhu na další schůzi, 
aby se mohli s problematikou seznámit?

Tyto otázky jsou jistě legitimní, ale týkají se více 
konkrétních diskutujících než otázky Proč vystoupit. 
Získat odpovědi na tyto otázky by znamenalo zeptat 
se těch, kterých se týkají. Ale to nám příliš nepomůže 
v řešení, proč Jihlava vystoupila ze SVAKu.

Pátrání pokračuje
Nezbylo, než si opatřit dostupné podkladové 

materiály a pokusit se odpovědět na otázku z pí-
semných materiálů. 

Zastupitelé dostali podklady pro své jednání ten-
tokrát hned dvakrát. Jednou – tradičně – od města 
Proč vystoupit, a několik dnů před jednáním za-
stupitelstva formou osobního dopisu od SVAKu 
Proč nevystoupit. 

„No sláva, argumenty jsou na stole“, jásáme v re-
dakci. Ale velmi rychle přichází studená sprcha. 
Jedna strana tvrdí tohle, a druhá strana pravý 
opak. Příklady:

Město: ז  Je smluvně stanovené nízké nájemné.
SVAK: Není stanoveno žádné nájemné 

smluvně.
Město: ז  Jihlava si chce sama stanovit vodné a 

stočné.
SVAK: Město si nemůže libovolně stanovit 

vodné a stočné.
Město: ז  Když vybírají na kanalizaci neznámé-

ho vlastníka stočné, tak ať si ji převezmou.
SVAK: Výběr stočného je i v takovém přípa-

dě právně v pořádku.
Město: ז  Nemáme ve SVAKu vliv.
SVAK: Jihlava má rozhodující vliv.

Ptáme se aktérů
Co teď s tím? Uběhlo jedenáct let od události. 

Třeba nám odpoví na otázku předkladatel návr-
hu na vystoupení města ze SVAKu sám tehdejší 
primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Na položené 
otázky přichází následná odpověď: „Rád bych od-
pověděl na vaše otázky, ale nemohu a nechci poru-
šit pravidla uzavřeného memoranda mezi Městem, 
SVAK a VAS. Ve vhodnou dobu vaše otázky rád 
zodpovím.“

Jaroslav Vymazal je v současnosti ve vedení měs-
ta jako uvolněný radní a město uzavřelo se SVA-
Kem Vodohospodářské memorandum – křehkou 
dohodu o společné snaze nalézt v určitých bo-
dech sporu dohodu. Komentování minulosti se 
obě strany sporu nyní vyhýbají.

Opět není jasno.
Koho se tedy zeptat? Nabízí se dva tehdejší čle-

nové pracovní komise, kteří rovněž zastupovali 
Jihlavu ve SVAKu a kteří se v názorech na vystou-
pení Jihlavy liší. V pracovní komisi pracoval od-
půrce vystoupení zastupitel Josef Kodet (KDU-
ČSL) a zastánce vystoupení zastupitel Erich 
Janderka (ODS). Zeptali jsme se jich:

Zastupoval jste město po určitou dobu v 
představenstvu SVAKu. Mělo podle vás nebo 
nemělo město rozhodující vliv v organizaci?     

„Jako zástupce města ve SVAKu jsem působil poměr-
ně krátkou dobu, ale i z tohoto působení mohu zodpo-
vědně říci, že i když se zástupci města snažili sebevíc, 
neměli na rozhodování SVAK takový vliv, jaký by si 
město vzhledem k počtu obyvatel nebo hodnotě majetku 
zasloužilo,“ odpověděl Erich Janderka. Jihlava měla 
podle jeho slov v představenstvu dva hlasy z deseti, 
a tak byla vždy přehlasovaná. Na valné hromadě s 
Jihlavou musela hlasovat třetina obcí. Jihlava mohla 
cokoliv zablokovat, ale nic nemohla prosadit. „A to 
by mohla vyřešit akciová společnost! Aby Jihlava měla 
zastoupení podle počtu obyvatel, vybraných peněz a vlo-
ženého majetku,“ dodal Janderka.

Na stejnou otázku odpověděl také Josef Kodet (ne-
jde o současného zastupitele města – poz. redakce):  
„Podle v té době platných stanov SVAKu musely být 
splněny při hlasování na valné hromadě dvě podmínky. 
Jednou bylo, že pro schválení návrhu musí hlasovat 33% 
přítomných zástupců členských obcí a ta druhá, která 
vlastně dávala městu právo veta, byla, že návrh musí 
být zároveň schválen nadpolovičním počtem přítom-
ných hlasů. Přitom každá obec měla za každých 100 
obyvatel jeden hlas. Z toho vyplývá, že když nehlasoval 
zástupce města, nebyl návrh schválen.“

Jak odpovědím rozumíme? Představuje právo veta 
na valné hromadě rozhodující vliv ve společnosti, 
když v představentvu máme dva hlasy z deseti? 

Pomalu nám dochází, proč zástupci vystoupení 
vidí vystoupení jako logický krok, jako snahu převzít 
majetek do vlastních rukou a starat se o něj, a odpůr-
ci vidí vystoupení ze SVAKu jako nelogický krok, 
kdy se město vystoupením vzdává vlivu na tento ma-
jetek.

Zdravý rozum
Dobře, když se nemůžeme opřít o to, co je černé na 

bílém, protože ani právníci nemají shodné pohledy a 
odpovědi buď nepřišly, nebo nepomohou, zkusme 
to vzít z druhé strany. Zapojme zdravý rozum.

Předpokládejme, že vás (mne) Jihlaváci milují a  ז
stal jsem se primátorem. Mám problémy s firmou, ve 
které pracují dva zástupci města. Co udělám? Dosta-
nou úkoly, jak problémy vyřešit. Nedaří se? Tak je vy-
měním. Pořád se nedaří? Mám toho dost a rozhoduji 
– budeme se o vodohospodářský majetek starat sami. 

Pokud jsem majitel soukromé firmy, je rozhodnu-
to. Případné následky ponesu ze svého. Otázka zní, 
zda tohle mohu udělat jako primátor? Následky pře-
ce ponesou všichni? 

Jako primátor musím přesvědčit zákonnými způ-
soby zastupitele, aby pro tuhle myšlenku většinově 
zvedli ruku. Většina rozhoduje. 

Ale má to svá úskalí. 
V případě veledůležitých rozhodnutí, zejmé- ז

na když jsou ve hře obrovské peníze a výsledky po-
cítí všichni, je dobré mít na paměti, že potřebuji ne-
průstřelné argumenty, také „odborné krytí“, které mě 
ochrání před obvyklými podezřeními: 

Proč to dělá? Nedělá to pro své dobro? Pro kama-
rády? Z nedostatku správných informací? Z nám ne-
známých cílů?

Počkat, počkat – přece nejsme hyeny! Abychom 
hned někoho podezírali! 

Nejsme. Ale třeba jako novináři se ptát Proč musí-
me.

Tak tedy - mělo takové dobré krytí v ruce tehdej- ז
ší vedení města? To nevíme. Ze způsobu vedení dis-
kuze byla vidět snaha co nejrychleji hlasovat. Tedy 
bylo předem domluveno, kdo bude hlasovat pro vy-
stoupení? 

To by napovídalo tomu, že samotná diskuze v za-
stupitelstvu nechala tvrzení proti tvrzení bez po-
všimnutí. (Používá se takový postup poměrně často 
v politice na všech stupních k prosazení svých cílů – 
pozn. redakce). Navíc z diskuze vyplývá, že i samot-
ná koalice nebyla jednotná. 

Politici svá rozhodnutí opírají například „analýzou, 
zpracovanou renomovanou firmou“. Měli takovou 
analýzu podporovatelé vystoupení? To se nám nepo-
dařilo zjistit. (Pracovní skupina  primátora vypraco-
vala tzv. SWOT analýzu rizik, která ale neřešila např. 
ekonomické dopady, rovněž ani výrazněji neupozor-
nila na možnost dlouhých soudních sporů).

Jakou roli hrály osobní vztahy zástupců města a  ז
SVAKu? Jednatelem SVAKu byl v té době Jiří Vlach 
z KSČM a v pracovní komisi nejvíce volal po vystou-
pení Jihlavy Erich Janderka z tehdejší ODS, který se 
netajil svojí antipatií ke KSČM. Lze předpokládat, že 
jen těžko hledali společnou řeč.

V zákulisí se proslýchalo o hospodaření vodá- ז
renských společností jako tunelu do pokladny celo-
státní ČSSD, i když se nikdy nepodařilo toto tvrzení 
dokázat. 

Širší podpora zastupitelů
Ještě jedna myšlenka se nabízí – využít možnost 

odložit hlasování na příště a čas využít k širší podpo-
ře napříč politickým spektrem.

K tomu zavzpomínal Erich Janderka: „Tak za prvé 
o tuto možnost nikdo z těch, kteří si stěžovali na nedo-
statek času či informací, nepožádal. Ale ono to většinou 
dopadne tak, že dostanete stovky stránek podkladů – a 
můžete se v tom hrabat. A pokud nejste odborník na da-
nou oblast, neposunete se dál. Takže pokud byste se mě 
zeptal, jestli bych souhlasil a hlasoval pro odložení hla-
sování – asi ano, ale o užitečnosti takového kroku bych 
silně pochyboval.“

Závěry
Tady náš pokus být generálem po bitvě končí. 
Tvrdé argumenty, vyložené na stůl a jednoznačně 

podporující správnost vystoupení Jihlavy ze SVAKu, 
po jedenácti letech chybí.

Spoléhat se jen na „zdravý rozum“ je ošidná věc, 
ale kde chybí podklady, nelze jinak. Většinou to bývá 
tak, že na „každém šprochu pravdy trochu“.

Myslíme si, že se na problému svým dílem pode-
psali všichni tehdejší zastupitelé města. Jihlava do-
stávala pravidelně zprávy o hospodaření SVAKu i 
VAS a zastupitelé je brali na vědomí. Nežádali po 
svých zástupcích v těchto společnostech informa-
ce a v důsledku neměli jasno, na kterou stranu se 
přiklonit.

V dalším pokračování se budeme věnovat pro-
blémům při vystoupení Jihlavy ze SVAKu a ná-
sledným soudním sporům.  

ז ז ז
Napište nám svoje postřehy k tak významnému 

kroku, jakým bylo vystoupení Jihlavy ze SVAKu. 
Adresa redakce: jihlavskenoviny@seznam.cz.



Zaměstnání
STRANA 9

Poptávka po pracovnících je struk-
turou ekonomiky zásadně ovliv-
ňována. Zaměstnavatelé by nadále 
preferovali větší podíl absolventů 
se středním odborným vzděláním 
a často kriticky hodnotí každoroční 
zvyšování počtu zájemců o vysoko-
školské studium.

Zachování nebo dokonce růst 
podílu učňů by však vedl k zachová-
ní statutu quo ve struktuře průmys-
lu, kdy podniky potřebují především 
montážní dělníky a díky malému 
počtu kvalitních vysokoškoláků zde 

nemohou v dostatečné míře rozvíjet 
aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

Požadavky podniků na trh práce 
odrážejí ve velké míře jejich aktuální 
potřeby. Systém vzdělávání však tak-
to rychle reagovat nemůže, a protože 
změny v něm mají několikaletý hori-
zont, musí brát v úvahu i širší souvis-
losti. 

Poptávku firem po zaměstnan-
cích a vznik a zánik pracovních míst 
ovlivňuje celá řada trendů, které ma-
jí často svůj původ v jevech globální 
ekonomiky. -lm-

Co tedy ovlivňuje trh práce
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O koronavirem nejohroženější 
kategorii – seniory - se starají v 
Domově pro seniory v Jihlavě. 
Situace zde byla o to složitější, 
že teprve od ledna patří pod In-
tegrované centrum sociálních 
služeb. Ředitelka ICSS  Alena 
Řehořová hovoří o neuvěřitel-
né solidaritě.

Lubomír Maštera ז

Od nového roku provozujete 
Domov seniorů v Jihlavě. O jak 
náročnou akci se jednalo, co bylo 
třeba řešit neodkladně a jak se 
převzetí podařilo?

V průběhu roku 2019 jsme se na 
sloučení připravovali. Zejména 
ohledně formalit spojených se změ-
nou registrace u Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Dále potom s ohle-
dem na všechny subjekty, se který-
mi Domov pro seniory na Lesnově 
spolupracoval. Některé jsme měli 
společné, u jiných došlo k ukon-
čení spolupráce. Z mého pohledu 
proběhlo sloučení klidně a bez vět-
ších potíží. Samozřejmě se některé 
drobnosti dolaďovaly i v úvodu le-
tošního roku. Ale z mého pohledu 
se nestalo nic mimořádného, co by 
vyvolalo obtíže.

Bylo něco, co vás překvapilo?

Musím se přiznat, že mě mile pře-
kvapil přístup zaměstnanců domo-
va na Lesnově i pana ředitele Mgr. 
Maštery. Celou situaci vzali dobře 
a byli po celý rok nápomocni kro-
kům spojeným se slučováním. A za 
to bych jim chtěla poděkovat.

Jak změnu přijali klienti domo-
va?

Myslím si, že se změna postavení 
klientů nijak nedotkla. Postupně 
připravujeme více individuálních 
aktivit, trochu měníme jejich struk-
turu. Věnujeme se více např. sklad-
bě jídel. Chceme více propracovat 
ošetřovatelskou péči apod.

Změnili jste něco vzhledem ke 
klientům?

Jak uvádím výše, snažíme se změ-
nit postupně strukturu téměř všech 
činností. Musím přiznat, že jsme 
od února 2020 navyšovali úhradu 
za ubytování a celodenní stravová-
ní. Což u části klientů nebo rodin-
ných příslušníků působí trošičku 
nervozitu. Ale vše jsme vysvětlovali 
a domnívám se, že jsme se dohod-
li. Další zvyšování nepředpokládám 
ani v příštím roce.

Krátce po převzetí přišla asi 
vaše „černá můra“ v podobě ko-
ronavirové epidemie. S čím vším 
jste se potýkali?

Ano, to je situace, která byla neče-
kaná a přišla naprosto v začátku těch 
změn, co chci provést. Naštěstí mu-
sím říci, že jakmile se objevily první 
případy nakažených osob v ČR, tak 
jsem zahájila nákupy všeho, co bylo 

Koronavirus Covid-19 se zatím 
jihlavskému Domovu seniorů vyhnul

potřeba – dezinfekce, jednorázové 
pomůcky atd. Velmi jsme přivíta-
li dodávky v rámci Kraje Vysočina. 
Nastavili jsme si změny ve službách, 
střídání zaměstnanců, máme vyčle-
něné prostory pro případný výskyt 
onemocnění u našich klientů. 

Máme vybrané zaměstnance, kte-
ří by zůstali v zařízení v karanténě. 
Za tuto jejich vstřícnost jim velmi 
děkuji a vážím si jí. Snažíme se ne-
ustále dodržovat zejména hygienic-
ké podmínky.

Návštěvy máme omezené od po-
čátku měsíce března. Pro část kli-
entů je náročné období, kdy se ne-
mohou se svými nejbližšími fyzicky 
stýkat. 

Hledáme alternativy – skypuje-
me, telefonujeme. Snažíme se za-
bavit klienty individuálně. One-
mocnění změnilo život klientů v 
domově. Nestýkají se vzájemně 
tak, jak byli zvyklí. Společné akce 
se zrušily. Proto pracujeme hodně 
individuálně.

Jak vypadá aktuální stav vašich 
klientů na Lesnově?

Klienti i zaměstnanci jsou v této 
chvíli v pořádku. Tento týden začne 
druhá vlna testování zaměstnanců. 
V první byly všechny testy negativní. 
Věřím, že tomu tak bude co nejdéle.

Kromě Domova pro seniory 
poskytujete řadu dalších služeb. 

Jaké problémy jste museli řešit? 
Museli jste omezit své služby po-
třebným?

Od 16. března jsme na základě 
nařízení ministerstva zdravotnictví 
uzavřeli denní stacionář. Na pečo-
vatelské službě jsme omezili někte-
ré činnosti. Přestali jsme brát nové 
klienty do domova pro seniory a ve 
větší míře i na pobytovou odleh-
čovací službu. Neprobíhala sociál-
ní šetření u podaných žádostí. Po-
stupně pomalu začínáme činnosti 
vracet k normálu. Jdeme postupný-
mi kroky a samozřejmě dodržuje-
me nastavená pravidla bezpečného 
poskytování sociálních služeb.

Věřím, že jste se v minulých 
týdnech nezastavila. Jak vypadá 
váš současný pracovní den?

Musím se přiznat, že březen byl 
velmi hektický právě s ohledem na 
stávající epidemiologickou situaci. 
Naše klientela na všech sociálních 
službách patří mezi ohroženou cílo-
vou skupinu seniorů, lidí s chronic-
kým onemocněním. A skutečně jsem 
měla strach, aby se něco nestalo. 

S každou hospitalizací klienta jsem 
doufala, že testování v nemocnici 
dopadne dobře. Což se prozatím po-
tvrdilo. Myslím si, že i mí kolegové 
pracovali naplno a pochopili závaž-
nost situace. Takže můj současný 
pracovní den je od šesté ráno do asi 
páté odpoledne. 

ŘEDITELKA Integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě Ing. Mgr. Alena 
Řehořová, MBA. Foto: archiv ICSS

Někdy dodělávám doma věci, na 
které nebyl úplně klid v práci. Sta-
novuji si harmonogram, protože 
chci být přítomna jak na Lesnově, 
tak i v sídle organizace na Žižkové. I 
když musím přiznat, že se více nyní 
věnuji domovu pro seniory na Les-
nově.

Byli jste na složitou situaci sami 
nebo se projevila solidarita?

Solidarita byla neuvěřitelná a to mě 
dojímá. Ozývali se jednotlivci i firmy. 
A jsem za jejich zájem vděčná.

Jak reaguji vaši klienti na sou-
časnou situaci?

Snažíme se klienty uklidňovat. Bo-
hužel ve všech médiích několikrát 
během dne slyší, kolik lidí zemřelo, že 
senioři jsou tou ohroženou skupinou 
a myslím si, že toto jim rozhodně ne-
dělá dobře. Navíc omezení kontaktu 
s blízkými je další věc, která je hodně 
trápí.

Služby města Jihlavy (SMJ) ke 
konci dubna stále omezují některé 
služby veřejnosti v důsledku pande-
mie. Informoval o tom mluvčí SMJ 
Martin Málek:

Bez omezení fungují  
tyto provozovny:

pohřební služba Žižkova a Ko- ז
menského

krematorium a přilehlý hřbitov ז
sběrné dvory Havlíčkova, Rantí- ז

řovská, Brtnická
skládka odpadů a kompostárna  ז

Henčov
placená parkoviště ז
veřejné WC  ז

Prosíme zákazníky o ohleduplnost 
vůči personálu, zvýšenou hygienu a 
zvážení návštěvy, pokud trpí respi-
račními onemocněními.

S omezením fungují  
tyto činnosti:

správa místních komunikací –  ז
výhradně elektronický či telefonický 
kontakt

objednávky kontejnerů, uzavírá- ז
ní či změny smluv na svoz odpadů – 
výhradně elektronický či telefonický 
kontakt

úhrady vystavených faktur – pou- ז
ze elektronickým bankovnictvím

Do odvolání je zakázán:
vstup veřejnosti do objektu  ז

sportovní haly E. Rošického, Vodní-
ho ráje, areálu Na Stoupách a areálu 
Letního kina

vstup do areálu Havlíčkova 64  ז
s výjimkou zaměstnanců, předem 
domluvených návštěv a návštěvníků 
sběrného dvora

prodej zboží ze skladu Havlíčko- ז
va 64 občanům

půjčování dopravních značek ze  ז
skladu Havlíčkova 64 občanům. -lm-

Sportovní haly 
a Vodní ráj zavřeny
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Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy (MŠMT) v souvislosti s aktu-
ální situací okolo šíření koronaviru při-
pravilo plán, jak proběhnou jednotné 
přijímací zkoušky na střední školy, 
závěrečné zkoušky a maturita. 

Hlavní informací je, že termín výše 
uvedených zkoušek se bude odvíjet od 
data, kdy bude zrušeno krizové opatře-
ní vlády ohledně uzavření základních a 
středních škol. 

Jednotné přijímací zkoušky pro-
běhnou nejdříve 14 dní po umožnění 
studentům vrátit se do škol, v případě 
maturity a závěrečných zkoušek to pak 
budou tři týdny.  

„Nikdo v současné době neví, kdy 
budou přijatá epidemiologická opatření 
směrem ke školám odvolána. Jisté však 
je, že termíny přijímacích, maturitních 
a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uve-
deny ve školském zákoně, není možné 
dodržet.  

Řešení jsme zpracovali po důkladném 
zvážení všech okolností a různých mož-
ných variant řešení s tím, že za nejdů-
ležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žá-

ky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu 
– jak na přijímací, tak závěrečné i matu-
ritní zkoušky,“ říká k nově přijatému 
zákonu ministr školství Robert Plaga.

Přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška na střed-

ní školy pro školní rok 2020/2021 tak 
proběhne nejdříve 14 dnů ode dne 
obnovení osobní přítomnosti žáků při 
vzdělávání ve středních školách. Kon-
krétní termín, který bude letos jen 
jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a 
forma přijímací zkoušky se nemění, a 
stejně zůstanou beze změny kritéria 
přijímání stanovená ředitelem školy. 

Stále tak platí, že zkouška proběh-
ne i ve společné části – tedy jednotná 
zkouška – z písemného testu z čes-
kého jazyka a literatury a písemné-
ho testu z matematiky. „Oproti minu-
lým letům budou zkráceny termíny pro 
vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se 
uchazeči o studium dozvěděli vzhledem 
k okolnostem výsledek co možná nejdří-
ve,“ vysvětluje ministr školství Robert 

Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat 
i školní část přijímací zkoušky, stanoví 
jejich nové termíny v souladu s harmo-
nogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška
Maturitní zkouška pak proběhne nej-

dříve 21 dnů po znovuotevření střed-
ních škol. Po konzultacích s Asociací 
ředitelů gymnázií a zástupci dalších 
asociací i s ohledem na časové hledis-
ko bude letos ze společné části maturi-
ty vypuštěna písemná část z českého a 
cizího jazyka. 

„U maturit je klíčové, zda se školy ote-
vřou do 1. června 2020. Pokud ano, 
budou maturity probíhat sice ve zjedno-
dušené, ale obdobné podobě jako každý 
rok. Pro případ, že se školy do 1. června 
2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu 
jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká 
ministr školství. 

Nově přijatý zákon totiž říká, že 
pokud nebude k 1. červnu školní 
docházka na střední školy obnovena, 
bude maturitní vysvědčení vystaveno 

na základě studijních výsledků žáka z 
posledních tří vysvědčení. Pokud žák 
v posledním ročníku v pololetí nepro-
spěl, škola mu umožní vykonat komi-
sionální přezkoušení, aby mohl v pří-
padě úspěchu maturitní vysvědčení 
získat také.

Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky u učebních obo-

rů pak podle zákona proběhnou podle 
podobných podmínek, jako zkoušky 
maturitní, včetně totožného náhradní-
ho řešení, pokud by školy nebyly zno-
vuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze stra-
ny MŠMT bylo řešení mimořádné 
situace vzniklé v souvislosti se záka-
zem osobní přítomnosti žáků ve ško-
lách v souvislosti s koronavirovou 
nákazou a následným vyhlášením nou-
zového stavu v České republice. Účin-
nost tohoto zákona je časově omezena 
pouze na tento školní rok 2019/2020.

(Zdroj – MŠMT) 
- lm -

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky
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PŘÍJEMNÝ HOME OFFICE. Epidemie způsobila, že si řada lidí nedobrovolně vyzkoušela 
práci v domácnosti, tzv. home office. A zatímco mnozí dospělí museli zvládat práci doma, 
pobíhání dětí a vaření, jiní nechali „pracovat stroje“ a využili sluníčka k opalování.

 Foto: archiv JN

POPELÁK HOŘEL. Poměrně vesele oznámily Služby města Jihlavy požár   vozu při svozu 
komunálního odpadu – Hoří, má panenko! Stalo se tak 1. dubna při svozu odpadu z Větr-
ného Jeníkova. V jedné z vysypaných nádob se pravděpodobně nacházel žhavý popel. Ra-
dost tiskového mluvčího SMJ Martina Málka lze pochopit - vyčíslená škoda je „jen“ 100 
tisíc korun. Mohlo být hůř. Foto: archiv SMJ

Není práce jako práce

Hoří, má panenko!

Na D1 u Jihlavy se nyní měří rych-
lost radary. Správním orgánem, který 
má v kompetenci řešení přestupků v 
opravovaném patnáctikilometrovém 
úseku dálnice mezi Měřínem a Vel-
kým Beranovem, je odbor dopravy 
jihlavského magistrátu.

“Samotný systém měření je plně auto-
matický, oznámení o přestupku spolu s 
jeho dokumentací je přenášeno elektro-
nicky přímo do informačního systému. 
Výzva k úhradě určené částky je vytvo-

řena a odeslána automaticky,” vysvět-
lil Lubomír Dohnal, vedoucí odboru 
dopravy magistrátu.

Odbor dopravy počítá s tím, že 
agendu spojenou s přestupky bude 
řešit 6-8 úředníků.  Za překročení 
rychlosti je provozovateli vozidla sta-
novena povinnost uhradit určenou 
částku, která je jednotná a činí 1000 
Kč, případná pokuta je pak výsled-
kem každého individuálního řízení.

 - lm - Po bezmála dvou měsících fun-
gování se činnost dobrovolnického 
centra utlumuje. Již se otevřela Tu-
ristická informační centra na jih-
lavské radnici a bráně Matky Boží, 
15. května dobrovolníci vyřeší po-
slední pomoc koordinovanou měs-
tem.

„Ukončení činnosti dobrovolnické-
ho centra bude probíhat postupně a 
pomalu. Přesto, kdo kvůli ukončení 
činnosti dobrovolnického centra ztra-
tí možnost pomoci, kterou bude stále 
potřebovat, nechť se obrátí na telefonní 
čísla Oblastní charity Jihlava,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubo-

vá. Na dobrovolnické centrum Ob-
lastní charity se lze obrátit na čísle 
737 536 131 nebo e-mailu dobrovol-
nici@jihlava.charita.cz.

Ke konci dubna, tedy za měsíc a 
půl fungování, se pod dobrovolnic-
ké centrum zaregistrovalo 167 lidí 
ochotných pomoci. Většina z nich 
ale přišla v prvních týdnech nouzo-
vého stavu a posledních několik dní 
zpět se jejich počty nezvyšují. Větši-
ně dobrovolníků je okolo 30 let, vel-
kou část tvoří studenti nebo osoby, 
které během nouzového stavu ne-
mohly vykonávat svou pracovní čin-
nost. - lm -

Dobrovolnické centrum  
na magistrátu brzy skončí

Magistrát měří rychlost na D1
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Otevřeli jsme zcela nové zákaznické centrum
netbox store v OC Březniky.

Těšíme se na tebe!

Nově otevřeno!

www  .netbox.cz

+
350 Kč/měsíčně

televize Kuki start na

první rok zdarma!

Optický internet
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Filmy jsou nyní ve středu zájmu
Internet podstatně zvýšil možnost legálního i ilegálního přístupu k filmům. O 

několik tipů jsme požádali manžele Kateřinu a Lukáše Fousovy z kina Dukla:

Doporučujeme vám tyto filmy:

� Orel Eddie (V. Británie, 2016)
Milý příběh, který je natočen podle skutečných 

událostí. Eddie je bojovník, který se nevzdává a i 
přesto, že není sportovně příliš nadaný, tak touží po 
účasti na olympiádě…jeho poslední šancí jsou sko-
ky na lyžích, hlavně proto, že v Británii nejsou žád-
ní konkurenti. 

Eddie si vás získá svojí pevnou vůlí, bojovností, 
bezprostředností a hlavně pozitivním přístupem, 
takže i když není zdaleka nejlepší, tak mu budete 
fandit.

� Co jsme komu udělali? (Francie, 2014)
Vynikající francouzská komedie, která s lehkostí řeší 

multikulturní odlišnosti a neochotu rodičů čtyř dcer 
smířit se s jejich partnery, poslední nadějí je pro ně je-

jich nejmladší, ale ani taky se to nesetká s jejich očekáváním. 
Pokud se chcete smát od začátku do konce, tak vřele doporučujeme.
� Tátova volha (ČR, 2018)
Lyrické vyprávění o cestě matky s dcerou za nepřiznaným synem zesnulého 

manžela. Tatiana Dyková a Eliška Balzerová v lehké komedii o složitostech 
života. 

Když máte rádi české filmy a obě zmiňované herečky, tak si toto vyprávění 
užijete stejně jako my.

� Sully: Zázrak na řece Hudson 
(USA, 2016)

Pokud máte rádi Toma Hankse, 
napětí a životopisné filmy, tak si ten-
to neuvěřitelný příběh nenechte ujít. 

Kapitánu „Sullymu“ Sullenberge-
rovi je podařilo zachránit život 155 
pasažérům na palubě letadla, ale 
tím film rozhodně nekončí.

� U pokladny stál (ČSR, 1939)
Neměli bychom opomenout ani 

českou klasiku a podle nás také nej-
lepší konverzační komedii Vlasty 
Buriana U pokladny stál. 

Rozruch a jeho slovní eskapády 
dokáží pobavit a neomrzí.

� Světáci (ČSR, 1969)
„Vestičky se letos nenosí“ – nestár-

noucí česká komedie, která dokáže 
pobavit v každém čase. 

Trio poctivých fasádníků z Velhar-
tic nás spolehlivě pobaví.

� Nedotknutelní (Francie, 2011)
Dojemný film, který pohladí a 

pobaví… Ošetřovatele Drisse nejde nemít rád i když jeho metody a přístup 
k práci nejsou zrovna ukázkové a oblíbí si ho i jeho svěřenec ochrnutý a bohatý 
aristokrat Philippe. 

Tato nesourodá dvojice vás příjemně překvapí.
� Zelená kniha (USA, 2018)
Podle nás jeden z nejlepších filmů posledních let, protože má hloubku a záro-

veň spoustu vtipu a přitom jste lehce v napětí, jak celý příběh skončí. 
Netradiční komedie o cestě za poznáním sebe sama a vzájemné toleranci na 

pozadí Ameriky 60. let.  

Filmové seriály dobývají svět
S kvalitními seriály se v poslední době doslova roztrhl pytel. Filmové spo-

lečnosti po celosvětovém úspěchu Hry o trůny chrlí do produkce seriálů 
množství peněz a tím roste jejich kvalita. 

Své oblíbené seriály představuje jednatel DKO Jih-
lava Petr Palovčík.

Seriály, které mě skutečně pohltily, jsou špionážní:
� Ve jménu vlasti (Homeland)
� politicko-dramatický Dům z karet (House of 
Cards), které jsem sledoval na ČT2. 

Odlehčení a zábavu nabízí i skvěle napsaní:
� Kravaťáci (Suits). 

 (Pokračování na str. 15)

Požádali jsme o kulturní tipy na jejich oblíbené filmy, knížky, 
seriály a počítačové hry Jihlaváky, kteří se v oblasti kultury po-
hybují nebo jsou sami aktivní.

Lubomír Maštera �

Díky epidemii trávíme doma více času, než bývalo obvyklé. Jsou rodiny, 
kdy manželé pracují v režimu práce z domu, tzv. „Home Office“, jejich děti se 
učí pomocí programů po internetu a celá rodina se nezastaví.

Ale jsou doma i lidé, kteří byli zvyklí na to, trávit volný čas cestováním, pro-
cházkami, sportem či kulturními akcemi. Nucená změna omezení pohybu, 
nekonání sportovních a kulturních akcí nás nutí usedat k televizi, počítači, 
rádiím a četbě. 

A protože platí, že není kniha jako kniha, film jako film atd., zeptali jsme se 
jihlavských odborníků na jejich tipy, na co se dívat, co číst, jaké hry hrát. A 
pamatujme – ne každý má stejný vkus. A tak nenadávejte, když se vám něco z 
nabídek nebude líbit.

Klasické knihy nahrazují ty elektronické
Půjčování elektronických knížek (e-knih) koronavir nezastavil.
Městská knihovna Jihlava umožňuje půjčování e-knih svým registrova-

ným čtenářům prostřednictvím portálu Palmknihy (dříve eReading) už od 
roku 2014. 

„Jedná se tak o zavedenou službu, kterou v loňském roce využilo 180 čtená-
řů a ti si vypůjčili 603 e-knih. Uživatelé této služby mají dispozici několik tisíc 
e-knih a jedná se o tituly z produkce českých nakladatelství,“ řekla ředitelka 
Městské knihovny v Jihlavě Jarmila Daňková. 

„V současné době došlo k navýšení počtu e-knih, které může mít čtenář na-
jednou půjčené, ze 2 na 4, přičemž výpůjční lhůta zůstává stejná, a to 31 dnů. 
Podrobné pokyny, jak tuto službu využít, jsou zveřejněny na našich webových 
stránkách. 

Zájem čtenářů o půjčování e-knih v době uzavření knihovny (konkrétně od 
13. března do 20. dubna) dokládají následující čísla: 64 čtenářů a 108 výpůj-
ček e-knih.

Na našich webových stránkách www.knihovna-ji.cz a na Facebooku knihovny  
najdou zájemci rovněž  informace o dalších možnostech půjčování e-knih a o 
dostupných elektronických zdrojích,“ uvedla ředitelka Daňková.

Vyberete si v jihlavské knihovně z celkového počtu více než 11 tisíců 
e-knih. 

„Všechny výše uvedené tituly jsou ve fondech naší knihovny zastoupeny také v 
tištěné podobě a budou k dispozici čtenářům po otevření knihovny. Zatím platí 
termín 8. června 2020,“ doplnila Jarmila Daňková.

Tipy na e-knihy podle Marie Blažkové,  
vedoucí útvaru knihovních fondů:

Zásadní česká autorka, která stojí za přečte-
ní, je Alena Mornštajnová. Na její knihy máme v 
knihovně po celý rok soustavně desítky rezervací, 
proto není od věci si ji přečíst elektronicky – tedy 
bez čekání.

Její knihy by se daly zkratkovitě charakterizovat 
jako rodinné kroniky, ať už se jedná o bestseller:
� Hana

� Slepá mapa

� Hotýlek 

� či nejnovější Tiché roky.

Elektronicky je u nás k dispozici i 
hit letošního jara, historický román 
Šikmý kostel od Karin Lednické.

Jako odpočinkové čtení vyhledá-
vají čtenáři povídky od Ivanky De-
váté nebo Haliny Pawlovské.

Velmi oblíbená spisovatelka je 
také Hana Marie Körnerová, je-
jíž Hlas kukačky a Heřmánkové 

údolí lze opět číst jako e-knihu.

Kdo má rád více napětí, jistě ne-
pohrdne severskými detektivkami 
autorů zvučných jmen, jako jsou :
� Henning Mankell
� Jo Nesbø 
� Lars Kepler.

Doporučujeme i českou detektiv-
ku Michaely Klevisové, elektronicky 
vyšly také Letopisy královské ko-

mory Vlastimila Vondrušky.

Kulturní tipy odborníků na trávení volného času

Marie Blažková

Kateřina a Lukáš 
Fousovi

Petr Palovčík
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(Dokončení ze str. 14)
Pokud zabrousíme do historie, tak 

jednoznačně Městečko Twin Peaks, 
které jsem vydržel při premiéře v tv sle-
dovat, i když vypadl obraz. 

Čekal jsem doslova na každé další 
slovo, díval se na zrnění a nedokázal 
jsem odejít. 

MASH a jednotlivé díly Jistě pane pre-

miére mohu také kdykoliv, stále mě baví.

Protože mám rád hokej, hokejové 
prostředí a humor, tak určitě musím 
uvést a  doporučit internetovou Lajnu. 

S ženou jsme si společně užívali Sed-

milhářky a Sex ve městě.

Kulturní tipy odborníků na trávení…
Počítačové online hry – záležitost pro fajnšmekry

Příznivců počítačových her není tolik, jako ve výše uvedených katego-
riích, o to víc patří mezi ty, kteří tomuto koníčku věnují spoustu volného 
času.

Adam Miloš Tomášek je rozený Jihlavák:

� vystudoval jihlavské gymnázium
� pokračoval v Praze a nyní studuje v San Diegu
� je juniorský mistr ČR v americkém fotbalu s 
týmem Prague Black Panthers
� v USA se věnuje americkému fotbalu, ragby a 
atletice. 

„Hry, které 
mohu dopo-
ručit pro 
m i l o v n í k y 
sportovních 
her, jsou ty 
od firmy EA. 

Nejraději osobně hraju NFL - ame-
rický fotbal, ale jsou i další jako FIFA, 
či NHL. Výhodou je, že je možné hrát 
online, tedy proti někomu z kamará-
dů. 

Kdo dává přednost takzvaným 
“střílečkám”, tak podle mě jsou dob-
ré Counter strike - Global offensive, 
Overwatch a Call of Duty. 

Přičemž Counter Strike je hodně 
oblíbené mezi kámoši v ČR, zatím co 
Call of Duty jsem hrál hodně v Cali-
fornii. 

Současným favoritem je pro mě League of Legends, známé jako Lolko.“ 

Adam Miloš Tomášek

Counter Strike je počítačová stří-
lečka pro milovníky takového typu 
počítačových her. Repro: archiv JN
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