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Vysočina Vysočina DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/VysocinaDnes

H
ospodaření s vodou a pro-
blematika vodárenské in-
frastruktury jsou zásadní
témata KDU-ČSL pro ko-
munální volby v Jihlavě.

Svůj dnešní předvolební mítink do-
konce lidovci nazvali Povídání a zpí-
vání o vodě. Do značné míry o ní
proto pojednává i rozhovor s jednič-
kou kandidátky, bývalým sládkem
a stávajícím náměstkem jihlavského
primátora Jaromírem Kalinou.

Jaký je váš volební cíl?
V posledních volbách jsme získali
čtyři zastupitelské mandáty, takže
bych chtěl minimálně tento výsle-
dek zopakovat. Máme na to posu-
nout se o něco výš. Těší mě, že se
nám povedlo, co jiným ne: že jsme
v první desítce kandidátů udělali ra-
dikální změnu, dali jsme příležitost
novým lidem, kteří jsou činní v růz-
ných komisích, ale dnes se dostali
do první desítky.

Na předvolebním plakátu zvete
na povídání a zpívání o vodě. To
v případě Jihlavy, poznamenané
dlouholetým sporem se Svazem
vodovodů a kanalizací Jihlavsko
a soudy o vodu a kanály, jistě
není jenom symbolika.
Samozřejmě že ne, jde o vydání vo-
dohospodářského majetku města
Jihlavy v hodnotě půldruhé miliar-
dy korun. A o to, že dnes už narost-
ly další nevyřízené částky, které
s tím souvisí, skoro na půl miliardy
korun. Ty jsou právoplatně zažalo-
vané a mě udivuje přesvědčení sta-
rostů členských obcí Svazu vodovo-
dů a kanalizací, že v tomto případě
nedojde k naplnění jeho stanov.
A tím k naplnění spravedlnosti. Ta
spravedlnost je podle mě jedno-
značná. My jsme se jako město stali
dobrovolným členem svazku, podle
stanov jsme z něj vystoupili a domě-
síce jsme měli být vypořádáni.

Ale to se nestalo dodnes, i když
od vystoupení Jihlavy ze svazku
uplynulo bezmála šest let.
Kromě toho, že nám nebyl vydán
zmíněný majetek a že soudy už roz-
hodly o úměrné části nájemného,
že vystoupivším obcím patří, pouze
se bude jednat o jeho výši, tak nadá-
le pokračuje tato nesmyslná válka.
Dnes už prokazatelně členské obce
svazku mají čistou škodu ve výši 30
milionů korun a nikdo to neřeší. Ale
nejsme jediní, kdo v tuto chvíli
v České republice bojují o vodu.
Také Starostové a nezávislí i ANO ve
svých výkopech kampaní pro komu-
nální volby mají téma vody a provo-
zování vodohospodářského majet-
ku obcemi. A to i v této době, kdy
jsou sucha a ukazuje se, jakou strate-
gickou surovinou voda je. I hlavní
město Praha a další obce bojují o to,

aby provozovaly a vlastnily vodo-
hospodářskou infrastrukturu. Jihla-
vu čeká v příštích deseti letech in-
vestice do rekonstrukce a obnovy
této infrastruktury, protože máme
schváleny další rozvojové oblasti
města. To je spojeno s tím, že bude-
me mít dostatečný zdroj a kapacitu
naší vodohospodářské infrastruktu-
ry. To zahrnuje vybudování vodoje-
mu Bukovno či severozápadní a se-
verovýchodní větve vodovodu.

Jinak se město nemůže rozvíjet?
Je to klíčové, aby se mohlo vůbec
pracovat na variantě rozvoje města
na jeho jižní straně, která už je
schválená z minulého zastupitel-
stva. Jde tam o částky, které díky na-
šemu vodohospodářskému majet-
ku můžeme během těch deseti let
získat z prostého jeho provozování.
Nebo tyto akce realizovány nebu-
dou a v tom případě má Jihlava ob-
rovský problém. Kde je kolegialita,
když má starosta ve své obci pro-
spěch z peněz, které dostává z pro-
vozování majetku Jihlavy, který Jih-
lavě nevydal? A který v tom Jihlavě,
když ta chce něco postavit za své pe-
níze, brání? To je vodojem Bukovno
a dalších asi sedmnáct akcí, jako
jsou investice v Seifertově či Teleč-
ské ulici. Je to velký problém. Ale
pokud není na druhé straně vůle,
tak doufám, že rozhodnou soudy.

Když se vrátíme na začátek, byl
dobrý krok zahájit tento spor vy-
stoupením Jihlavy ze svazku?
Já u vystoupení nebyl, ale už jako ře-
ditel pivovaru jsem se o tuto proble-
matiku zajímal, protože mi není
lhostejná cena vodného a stočného.
A šel bych do toho znovu. Zkušenos-
ti, které máme a o které jsme nestá-
li, jsou však poučné. Razíme cestu
ostatním, protože nejsme jediní,
kdo tento proces absolvují. Ale co
se týče absurdity tohoto procesu,
v tom určitě drží Jihlava primát.

Co jako občan Jihlavy ztrácím,
nebo získám tímto sporem?
Nechápu, jak to může být někomu
nejasné. Jihlava byla členem svaz-
ku, kde bylo asi 37 obcí. Jsme zde
koncentrovaná aglomerace, takže
pokud budeme provozovat svůjma-
jetek a vybírat vodné a stočné, tak
budeme moci pokračovat v rekon-
strukci vodovodů a kanalizací. Jihla-
va vystoupila ze svazku v roce
2008, pak pozastavila vystoupení,
protože mohla dosáhnout na dota-
ci, která ale nebyla realizována. To
měla být rekonstrukce páteřních
kanalizací a částečně i vodovodů za
půl miliardy korun. Toto bylo zma-
řeno, proto Jihlava k 1. lednu 2013
za svazku definitivně vystoupila.

Ale přesto od té doby do vodo-
hospodářských staveb investo-
vala...
Ano, celkem do devíti staveb. Ale
to je jenom část, protože vodovody
a kanalizace, jako to bylo třeba v Te-

lečské ulici, jsou staré sedmdesát
i sto let. Nacházíme v zemi stará
dřevěná potrubí, olověné přípojky.
Jihlava nevyhnutelně potřebuje re-
konstruovat stokové sítě nejen
v historickém centru, ale skoro po
celém svém území. Potřebujeme
posílit vodovod – dnes už třeba na
Borovince nebo směrem k Hybrálci
je problém s tlakem vody. Čili Jihla-
váci by naším úspěchem v tomto
sporu získali to, že se nestane, aby
jim někdo znemožnil rekonstrukci
či stavbu, která se týká vodohospo-
dářské infrastruktury. A to, že bu-
dou mít vodné a stočné na úrovni
a že se bude investovat do toho, na
co město čeká.

Předminulými komunálními vol-
bami jste se striktně vymezoval
vůči hnutí ANO, ale nyní už se
s lidmi z tohoto hnutí dva roky
podílíte na vedení města. Co se
změnilo?
Já se tehdy vyjadřoval především
k předsedovi ANO Andreji Babišovi,
protože simyslím, že ten člověk pat-
ří do komunistického establishmen-
tu. Na svém názoru na něj jsem nic
nezměnil. Původně jsme také v Jihla-
vě vytvořili koalici bez ANO. Ale
v polovině našeho mandátu došlo
k nahrazení ODS a Fóra Jihlava tím-
to hnutím, které ve městě minulé
komunální volby vyhrálo. A není vů-
bec špatné, aby občané Jihlavy vidě-

li tyto představitele v přímé akci
a sami si udělali obrázek.

S kým si teď neumíte spolupráci
představit?
Nebudeme spolupracovat s komu-
nisty a s extrémními stranami, kon-
krétně s SPD Tomio Okamury.

Když se vrátíme k plánům – na
co byste se osobně rád zaměřil
v rozvoji města?
Nyní nás čeká posouzení architekto-
nické soutěže na revitalizaci náměs-
tí, což je program na příští období.
Přišlo do ní více než deset návrhů.
Navíc se nám podařilo dotáhnout
koupi areálu Modety, kde už více

než rok funguje tým, který dospěl
asi ke čtyřem variantám využití.
Teď se zvažují jejich ekonomické
aspekty. To bude důležité pro vyu-
žití zoo a její návštěvnosti napří-
klad v zimním období a obecně
v době, kdy je zájem o ni nižší.

Jakým dalším plánům se chcete
věnovat?
Od Českých drah na Pávově a v Bed-
řichově jsme koupili více než sto ti-
síc metrů čtverečních pozemků za
skvělou cenu. Nyní jsme už totiž vy-
čerpali námdostupné zasíťované po-
zemky pro investory v průmyslu. To
se nyní podařilo asi po osmi letech
dokončit.Měli bychom tam řešit i ná-
kladní dopravu ke Kronospanu, jed-
náme se soukromým subjektem, kte-
rý chce za Tchibem vybudovat truck-
centrum. A zároveň by zdemohlmít
záchytné parkoviště i Kronospan,
čímž by se podařilo odlehčit od ka-
mionové dopravy. Dalším problé-
mem je, že se velké firmy v průmys-
lové zóně rozhodly, že pro ně bude
pracovat větší množství zahranič-
ních pracovníků, což bude pro Jihla-
vu zátěž. Jejich život veměstě bude-
memuset společně zvládnout.

Měla by se Jihlava nějak význam-
ně dál rozrůstat?
Jsme hodnoceni jako město se skvě-
lými parametry pro život, ale i jako
město s jednou z nejmenších hustot
osídlení. Mámemnožství komunika-
cí a další infrastruktury, veřejného
osvětlení, MHD. Cílem určitě je za-
hušťovat Jihlavu, nikoli podporovat
rozvoj satelitů. V Jihlavě má trvalý
pobyt 50 tisíc lidí, ale reálně jich tu
žije a pracuje až 75 tisíc, takže město
má schopnost absorpce až sto tisíc
lidí. Čeká nás rozvoj oblasti Jih, staví
se na Pelhřimovské, v místě Štefáni-
kových kasáren, na Hybrálecké,
u Borovinky. Potenciál zde je, ale
ruku v ruce s tím jde vodohospodář-
ská infrastruktura a dostatek pracov-
ních příležitostí. Na to musíme mys-
let už teď.

INZERCE

Předvolební seriál
Rozhovory s lídry

Rozhovorem s Jaromírem Kalinou
(KDU-ČSL) pokračuje seriál, který
představuje hlavní strany a hnu-
tí, jež budou v říjnových volbách
usilovat o křesla v jihlavském
zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů
se odvíjí od výsledku loňských
parlamentních voleb.
Příští díl se zaměří na ČSSD a její-
ho lídra Vratislava Výborného.

Lídr lidovců „V Jihlavě je potenciál na sto tisíc obyvatel. Ale ti lidémusí mít dost pitné vody, musí mít kde pracovat
a také trávit svůj volný čas,“ říká jednička kandidátky KDU-ČSL Jaromír Kalina. Foto: Tomáš BlažekMAFRA

Tomáš Blažek
redaktor
MF DNES

TŘEBÍČ Přepadnout kolemjdoucí,
zabalit jí obličej do igelitu a okrást ji
se pokusil mladý cizinec v Třebíči.
O dvanáct let starší žena se však úto-

ku ubránila. Policisté nyní mladého
násilníka dopadli.
Cizinec šestatřicetiletou ženu su-

rovým způsobem přepadl nedale-
ko železničního přejezdu v Sokol-
ské ulici 22. srpna po desáté hodině
večer. Zezadu se k ní přiblížil, strhl
ji na zem a snažil se silou zakrýt její
obličej igelitovou taškou.
„Muž se chtěl zmocnit věcí, které

měla žena u sebe. Ta se aktivně brá-
nila, muži se tak věci získat nepo-
dařilo a utekl,“ popsala policejní
mluvčí Jana Kroutilová. Lupič napa-
denou ženu drobně poranil.
I když přivolaní policisté začali pa-

chatele okamžitě hledat, podařilo

se jim ho vypátrat teprve po několi-
ka dnech. „Čtyřiadvacetiletý muž
nemá v České republice stálé bydliš-
tě ani zaměstnání, není kontaktní
a místo svého pobytu měnil,“ vy-
světlila mluvčí Kroutilová.
„Muž byl obviněn ze spáchání

zvlášť závažného zločinu loupeže,“
konstatoval vedoucí kriminálky
v Třebíči Milan Špaček.
Vyšetřovatelé podali návrh na

umístění obviněného do vazby,
soud s tím souhlasil. Na soudní pro-
ces, v němžmu hrozí trest až deseti
let vězení, si tak mladý násilník po-
čká zamřížemi vazební věznice. Pří-
pad policisté dále vyšetřují. (vok)

Jihlava

Slibují městskou
dopravu zdarma
Koalice Společně pro Jihlavu, kte-
rou tvoří politická uskupení Svo-
bodní a Realisté, představila hlavní
programové priority pro nadcháze-
jící volební období. Lidem slibuje,
že by městskou hromadnou dopra-
vu v krajskémměstě poskytla všem
zdarma. „Celkový příjem z jízdné-
ho je v Jihlavě zhruba 48 milionů
korun ročně. A tuto částku město
ve svémmiliardovém rozpočtu pro
své občany lehce najde. Jen provoz-
ní výdaje města a platy jeho úřední-
ků nás všechny stojí ročně 400mi-
lionů korun,“ uvedl lídr kandidát-
ky Pavel Vacek. (jif)

Žďár nad Sázavou

Němcová se vrací.
Po dvaceti letech
Poslankyně Miroslava Němcová se
po dvaceti letech vrací na kandidát-
ku občanských demokratů pro ko-
munální volby ve Žďáře nad Sáza-
vou. Na dvacetisedmičlenné kandi-
dátce figuruje na poslednímmístě.
„Chtěla jsem být na poslednímmís-
tě, abych symbolizovala to, že ti,
kteří byli kdysi na startu, chtějí
podpořit ty, kteří jsou na startu
dnes,“ uvedl Němcová. Ta ve Žďá-
ře kandidovala v letech 1994
a 1998. Díky preferenčním hlasům
byla v obou případech zvolena do
zastupitelstva a následně pak i do
městské rady. (jif)

Nemovitosti - koupě
Koupíme chalupu – Bystřice nad Pernštej-
nem a okolí. Tel.: 732461219180514

Manželé hledají ke koupi RD V. Meziříčí – V.
Bíteš. Tel. 605894854180522

Koupíme rod. dům Žďár n.S. nebo blízké
okolí k trvalému bydlení. Tel.: 732136605180530

Vizitka
Jaromír Kalina

● Stávající náměstek primátora
se narodil 13. prosince 1965 v Jihla-
vě. Je ženatý, má čtyři děti.
● Je absolventem fakulty chemic-
ké technologie, obor kovy a spe-
ciální anorganické materiály na
VŠCHT Praha.
● Pracoval mj. jako technolog ve
sklárnách. Od roku 2006 do roku
2014 byl sládkem a výrobním ře-
ditelem Pivovaru Jihlava.
● Náměstkem jihlavského primáto-
ra pro oblast investic a IT je od listo-
padu 2014. Od roku 2016 je zastu-
pitelem Kraje Vysočina.
● Jeho hobby je rodina a hudba.

KDU-ČSL povede do komunálních voleb v krajskémměstě Jaromír Kalina, který prohlašuje:

Jihlava může mít sto tisíc lidí

Vysočina

Při nehodách
už zemřelo 27 lidí
Od začátku roku do konce srpna ze-
mřelo na Vysočině při dopravních
nehodách 27 lidí, o čtyři víc než ve
stejném období loni. „Počty těžce
zraněných lidí klesly. S lehkým zra-
něním skončilo po nehodách 993
lidí, víc než loni,“ uvedla mluvčí po-
licie Dana Čírtková v tiskové zprávě.
Policisté za osmměsíců letošního
roku vyšetřovali v kraji 2 816 doprav-
ních nehod – o 37 méně než za stej-
nou dobu loni. Těžce se při nich zra-
nilo 68 lidí, loni bylo těžkých zraně-
ní 88. Lehkých zranění o 70 přiby-
lo. Materiální škody přesáhly 176 mi-
lionů korun. (ČTK)

Mladý cizinec přepadl ženu


