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Zastupitelé schválili podmínku pro vstup
strategického investora do FC Vysočina

    Zastupitelé města se po prázdni-
nách sešli ke své schůzi a jednání se
protáhlo až do večerních hodin.
    Hned několik rozpočtových opa-
tření je čekalo na začátku jednání.
Realizace projektů přinesla úspory a
bylo třeba rozhodnout, jakým způso-
bem ušetřené peníze účelně proin-
vestovat.
    Jednou z možností je příležitost po-
kračovat v projektu bezbariérová Ji-
hlava. Městští zastupitelé rozhodli o

dalším zrekonstruování zastávek
MHD v blízkosti centra města. Na vy-
pracování projektů bezbariérových
přístupů na zastávkách uvolnili pení-
ze a Jihlava tím napomůže provozu
bezbariérových autobusů dopravního
podniku a umožní pohodlnější cesto-
vání zdravotně postiženým občanům.
    
    Delší diskuse se rozvinula při in-
formaci o možném vstupu společnosti

Limar Capital (LC) do FC Vysočina.
Podmínkou bylo schválení navýšení
jmění společnosti klubu ze dvou na
sedm milionů. Tím ovšem město
"ztratí" 36 % akcií. Společnost LC bu-
de registrována až v případě vstupu
do fotbalového klubu. Jde tedy o ne-
tradiční řešení, které ale nakonec mů-
že vést k úspěchu. Hlasováním proto
zastupitelé podpořili návrh navýšit zá-
kladní jmění společnosti a vytvořit

předpoklady pro vstup strategického
partnera do jihlavského fotbalu.
    Na jednání zastupitelstva byla při-
jata především finanční opatření k
plnění programů, které mají možnost
využít peníze z Evropských fondů. K
největším akcím se vrací v našem roz-
hovoru vedoucí odboru rozvoje města
Alena Kottová na str. 4 tohoto vydání
a primátor města Jaroslav Vymazal
na str. 12. −lm−

K VARIANTĚ C se přiklonili zastupitelé města při rozhodování o rekonstrukci HZS. Foto: archiv NJR
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    Jen na chvíli se Jihlavě ulevilo v do-
pravě otevřením obchvatu města a už
tu nastává další komplikace v otevření
jihlavského City Parku. Zeptali jsme se
proto náměstka primátora Josefa Kode-
ta na to, co mohou motoristé v Jihlavě
očekávat příští měsíc.
    Říjen je měsícem, kdy se bude zřej-
mě postupně otevírat City Park pro
provoz veřejnosti. Jak to bude vypa-

dat s dopravní situací v této části měs-
ta?
    Otevřením City Parku se občané měs-
ta a širokého okolí dočkají zajímavé
nabídky nákupu širokého sortimentu
zboží a další nabídky kulturního vyžití.
Všichni jsme si vědomi, že otevření ta-
kovéhoto centra zasáhne i život města,
a to zejména v dopravě.
    Přepokládáme, že krátce po otevření
City Parku může dojít k problémům v

organizaci dopravy vzhledem k zájmu
občanů navštívit toto obchodní centrum
v počátcích jeho provozu. Nově vzniklá
situace se postupně ustálí a my jsme
připraveni na ni reagovat.
    Jedna z možností je, že na základě
aktuálního sčítání projíždějících vozidel
provedeme úpravu světelné signalizace
na přilehlých křižovatkách.

(Pokračování na str. 3)

Josef Kodet: Problémy v dopravě nastanou



Nový školní rok začal
    Po prázdninách se do školních lavic
vrátili žáci a studenti. Město Jihlava
zřizuje celkem 11 základních škol, z
toho jednu speciální, do kterých letos
bude docházet celkem 4.350 dětí, z
toho 450 žáčků v prvních třídách.
    Primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městkyně primátora pro oblast škol-
ství Irena Wagnerová u příležitosti

prvního školního dne navštívili dvě
první třídy na ZŠ Havlíčkova, kde při-
vítali 37 prvňáčků a předali jim drob-
né dárky.
    Počátkem minulého měsíce také
začaly pravidelné hlídky Městské po-
licie Jihlava u přechodů a v okolí škol,
vypomáhat bude i Policie ČR. −lm−Hledáme správce

budovaných dětských hřiš�
    Jihlava letos vybuduje celkem šest
nových dětských hřiš�, další by měla
následovat v příštím roce.
    "Pro nově vybudované dětské hřiště
na Březinkách hledá město Jihlava
fyzickou osobu pro zajištění kontroly
případně drobné údržby. Tato činnost
je vhodná především pro maminky
na mateřských dovolených nebo pro
důchodce, případně jiné osoby, které
by měly možnost na provoz hřiště do-
hlížet. Vztah města a správce se bude
řešit formou dohody o provedení prá-
ce," řekl tiskový mluvčí magistrátu
Radek Tulis.
    Případní zájemci o tuto činnost mo-
hou kontaktovat Jiřího Benáčka po-

věřeného vedením odboru správy rea-
lit magistrátu, telefon: 567 167 309,
mobil: 731 428 541, email: jiri.bena-
cek@jihlava−city.cz
    V současné době se připravuje vý-
stavba dalších pěti dětských hřiš� na
území města v těchto lokalitách: Šte-
fánikovo náměstí, Královský vršek,
ulice Polní, ulice Evžena Rošického a
Antonínův Důl (příměstská část Ji-
hlavy). "Rovněž pro tato dětská hřiště
budeme v rozsahu cca 1 − 2 měsíců
hledat osoby pro zajištění kontrol a
drobné údržby hřiš�. Uvítáme případ-
ný zájem občanů i z těchto lokalit,"
dodal Tulis.

−lm−
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Vodní ráj otevře
veřejnosti

    Po nucené odstávce se krytá část
Vodního ráje opět otevřela veřej-
nosti. Novinkou je prodloužení a
rekonstrukce dráhy tobogánu, úpra-
va odpočívárny u sauny a další úpra-
vy a opravy prostoru areálu. Oteví-
rací doba a ceny vstupného zůstá-
vají v platnosti. −lm−

PODOBU vlajkové lodi má dětské hřiště, které bylo vybudováno za 800 tisíc
poblíž obchodního centra na sídlišti Březinova. Hřiště je vybaveno návštěvním
řádem. Foto: Jan Mazanec

Na webu města je menu
jihlavských restaurací

    Internetové stránky Jihlavy nabízí
další novinku. Každý den se zde bu-
dou kolem desáté hodiny dopoledne
aktualizovat nabídky obědů jihlav-
ských restaurací. Zatím je na webu
polední menu sedmi provozovatelů,
svoje jídelníčky mohou na Turistické
informační centrum posílat i další res-
taurace.
    Nabídku obědů najdete bu� přímo
na adrese tic.jihlava.cz ve složce "ak-
tuálně", nebo na www.jihlava.cz v

pravém sloupci klikněte na odkaz Tu-
ristické informační centrum a dosta-
nete se rovněž ke složce "aktuálně"
s nabídkou jídelníčků.
    Provozovatelé restaurací mohou
kontaktovat Turistické informační
centrum telefonicky na čísle 567167
155, mailem na adrese iveta.nechva-
talova@jihlava−city.cz, nebo osobně
v kanceláři TIC v objektu brány Matky
Boží. −lm−
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ZAHÁJENÍ školního roku si nenechali ujít zástupci města. Primátor Jihlavy
Jaroslav Vymazal předal žákům drobné dárky a popřál jim hodně studijních
úspěchů. Foto: archiv NJR
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Další akcionář FC Vysočina se představil
    Dva největší akcionáři FC Vysočina,
město Jihlava a stavební společnost
PSJ, si mohou odškrtnout jeden z
hlavních úkolů z červencového Me-
moranda, týkajícího se FC Vysočiny.
    Do struktury klubu totiž prostřed-
nictvím navýšení základního jmění
vstoupí nový strategický partner −
společnost Limar Capital B.V. Společ-
nost se v září oficiálně poprvé před-
stavila jihlavským zastupitelům a mé-
diím.
    Limar Cupital je konsorcium fyzic-
kých osob napojených na podnika-
telské aktivity PSJ, které se rozhodly
podporovat klub z vlastních privát-
ních prostředků. Nový akcionář získá
v klubu 42,85 procent, PSJ bude mít

40 a město 14,3 procenta. Pivovar Ji-
hlava se navyšování nezúčastní, jeho
podíl se sníží na 2,85 procenta.
    Tento krok završí proces ekono-
mické stabilizace klubu, který se tak
nyní může naplno soustředit na svůj
hlavní cíl − postoupit do tří let do
nejvyšší fotbalové soutěže. Společ-
nost Limar Capital se zavázala setrvat
ve struktuře klubu minimálně na tři
roky. Pokud se klubu do té doby po-
daří postoupit do Gambrinus ligy,
podpora klubu se automaticky pro-
dlouží o další tři roky. Limar Capital
s PSJ by tak v příštích šesti letech
investovaly do klubu minimálně 100
milionů korun.
    "Nový akcionář vnímá FC Vysočina

jako perspektivní klub, do kterého se
vyplatí investovat. Účelem tříleté lhůty
pro postup do nejvyšší soutěže je co
nejvíce podpořit návratnost vynalože-
ných prostředků. Mimo to ale také
zaručuje, že nový akcionář bude ve
vlastním zájmu maximálně usilovat
o zdravý vývoj klubu," sdělil generální
ředitel PSJ František Vaculík.
    Akcionáře Limar Capital se podařilo
dát dohromady z řad osob napoje-
ných na podnikatelské aktivity PSJ.
Jedním z nich je i František Vaculík,
ostatní si zatím přejí ponechat své
jméno nezveřejněné. Vstup Limar Ca-
pital by měl přinést kromě finanční
podpory také profesionalizaci řízení
klubu. Kromě jiného plánuje napří-
klad do tří let vybudovat reklamní a
sponzoringové portfolio pro roční roz-
počet 50 až 60 milionů korun.
    "Dlouhodobým cílem města je snížit
svůj podíl v FC Vysočina, a umožnit
tak efektivnější financování klubu.
Nový podíl města odpovídá i jeho zá-
vazku − podpoře mládežnické základ-

ny a udržování stadionu. Věřím, že
nové rozložení podílů a úzká návaz-
nost nového akcionáře na tradičního
sponzora FC Vysočina, společnost PSJ,
přinese klubu dynamický rozvoj a oby-
vatelům Vysočiny kvalitní fotbal," do-
plnil primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal.
    O vstupu nového partnera rozhodli
jihlavští zastupitelé na zasedání měs-
ta. Konkrétní detaily vstupu nového
akcionáře včetně nového složení
představenstva a dozorčí rady klubu
budou známy do konce října.

−rt, mf, lm−
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Startuje dvanáctý jihlavský MFDF
a má co navštěvníkům nabídnout

    Koncem října proběhne 12. Mezi-
národní festival dokumentárních
filmů Jihlava 2008 (MFDF). Tentokrát
poprvé využije zázemí rekonstruova-
ného kina Dukla, které bude slav-
nostně otevřeno 15. října v 10 hodin.
    Jihlavský festival je největším fes-
tivalem autorského dokumentu ve
střední a východní Evropě. V loňském
roce uvedl přes 170 snímků všech
metráží, jež v kině dohromady zhléd-
lo na 27 500 párů diváckých očí.
    Svou přemýšlivou dramaturgii ote-
vírá nejrůznějším trendům současné-
ho dokumentárního filmu, stejně jako
retrospektivním pohledům na tvorbu
významných dokumentaristických
osobností.
    Páteří programu jsou tradiční festi-
valové soutěže. Opus Bonum sleduje
dění na světové dokumentární scéně.
Mezi moři hledá nejlepší dokumenty
v regionech střední a východní Evro-
py. Česká radost zase prochází čes-
kou dokumentární krajinou. Novin-
kou soutěžního programu je sekce,
která se zaměří na experimentální po-
dobu dokumentárního filmu.
    Vzácným hostem letošní Jihlavy
bude legenda amerického dokumen-
tu, režisér Frederick Wiseman, který
na festivalu představí retrospektivní

průřez svou více než čtyřicetiletou
tvůrčí dráhou. Další bytostí, jejíž
filmový profil Jihlava nabídne, bude
průkopník afrického (nejen) doku-
mentárního filmu Paulin Soumanou
Vieyra.
    Jedna z nesoutěžních sekcí se na-
příklad zaměří na dodnes takřka ne-
prozkoumanou tvorbu Českosloven-
ského armádního filmu. A zvláštní
pozornost bude jako každý rok vě-
nována i dokumentární tvorbě Latin-
ské Ameriky, kdy budou uvedeny vý-
razné příklady dokumentárních fo-
rem ve Venezuele, Mexiku či na Kubě.
    Na filmové projekce se v Jihlavě
napojuje bohatý doprovodný pro-
gram: panelové diskuse, dílny, diva-
delní představení, koncerty či au-
torská čtení. A nedílnou součástí fes-
tivalu je i respektovaná sekce pro
filmové profesionály, připravovaná ve
spolupráci s Institutem dokumentár-
ního filmu Praha, nejrozsáhlejší své-
ho druhu ve střední a východní Ev-
ropě.
    MFDF Jihlava je rovněž provozo-
vatelem on−line portálu Doc−Air, kde
si můžete prohlédnout nebo stáhnout
celou řadu filmů, které jste třeba v
minulých letech viděli právě v Jihlavě.

−lm−

Vyhlášení kulturních grantů
Usnesení ze 47. schůze rady města

Úspěšní sportovci
budou dodatečně oceněni

    Rada města souhlasila s návrhem
ocenit nejúspěšnější sportovce, re-
prezentující město, a dala zelenou k
vyhlášení výzvy − získání finančního
daru v oblasti sportu na r. 2008, a to:
    Nadstandardní sportovní reprezen-
tace města Jihlavy v roce 2007.
    

Kulturní granty
    Město vyhlásilo výzvy finanční
podpory v oblasti kultury pro r. 2009,
a to:
    JEDNOLETÝ PROJEKT pro období
1. 1. − 31. 12. 2009
    GUSTAV MAHLER A JIHLAVA pro
období 1. 1. − 31. 12. 2009
    REPREZENTACE MĚSTA pro ob-
dobí 1. 1. − 31. 12. 2009

    TŘÍLETÝ PROJEKT pro období 1.
1. − 31. 12. 2011
    NOVÝ PROJEKT pro období 1. 1. −
31. 12. 2009
    KLUBOVÁ SCÉNA pro období 1.
1. − 31. 12. 2009.
    Více se věnujeme grantům uvnitř
listu.
    

Změny v komisích
    Rada města Jihlavy jako zřizovatel
městské povodňové komise (MěPK)
odvolává zapisovatelku MěPK k datu
1. 10. 2008 Michaelu Vaněčkovou a
jmenuje zapisovatelkou MěPK k datu
1. 10. 2008 Kateřinu Pípalovou.
    Dále radní odvolali člena Komise
pro sport, tělovýchovu a volný čas
rady města Bedřicha Musila k 30. 9.
2008. −lm−

Foto: J10-SMS
Š: 100.00 / V: 91.25 Pivovar Jihlava sponzoruje Duklu

    Generálním partnerem HC Dukla
na dalších pět let se stal Pivovar Ji-
hlava. Na Dni Ježka došlo k oficiální-
mu podpisu smlouvy o partnerství
mezi Duklou Jihlava a pivovarem.
    Konkrétní částky zatím Pivovar Ji-
hlava oficiálně neuvedl, půjde však o
milionové položky. "Výše naší pod-
pory bude závislá mimo jiné také na
výkonnosti týmu. Za lepší výsledky
bude vyšší podpora," uvedl obchodní
ředitel pivovaru Miloš Vostrý.
    Hokejový klub Dukla patří ze 100
procent městu, které má zájem pro-
fesionální sport postupně dostat do
soukromých rukou a systematicky

podporovat především sport mládeže.
    "Krok nového sponzora vítáme.
Jsme rádi, že se věci kolem hokeje
mění k lepšímu. Samozřejmě dál bu-
deme hledat investora, který by se
stal majitelem akcií Dukly," komen-
toval aktuální vývoj primátor Jaroslav
Vymazal, který se jako oficiální host
zúčastnil Dne Ježka. Podle sdělení
jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana
nový generální sponzor nepožaduje,
aby se značka dostala do názvu klu-
bu. "Logo partnera se objeví na dresu
a zaujme středový kruh na vhazová-
ní," upřesnil Ščerban. −lm−Josef Kodet: Problémy v dopravě...

(Dokončení ze str. 1)
    Zrušení parkoviště v Křížové ulici
ještě zhoršilo možnost zaparkování
u Masarykova náměstí a množí se
stížnosti. Jak se bude situace řešit?
    Pozemek v Křížové ulici byl a je
určen k zastavění. Pro možnost od-
stavení vozidel jsme ho využili do-
časně do zahájení předpokládané vý-
stavby pro zlepšení složité situace v
parkování v historickém centru měs-
ta.
    Nyní se našel investor, který splnil
všechny podmínky stavebního řízení,
a my jsme o toto přechodné parko-
viště přišli. Okamžité řešení pro ná-
hradu této kapacity nemáme.
    V centru města již nejsou podobné
volné plochy a jedinou možností je
vybudování parkoviště v podzemí ne-
bo v parkovacím vícepodlažním ob-
jektu.
    Realizace těchto staveb je časově i
finančně velmi náročná. Je nutné za-
jistit potřebné pozemky, vypracovat
projekt, který bude splňovat náročné
podmínky dotčených orgánů, a to nej-
důležitější − najít vhodného investora
nebo dostatek finančních prostředků
v rozpočtu města.
    Pro zlepšení situace v parkování
ve středu města snad pomůže za-

mýšlené parkoviště na náměstí před
obchodním domem Ba�a. Dočasně by
situaci mohl pomoci i právě projed-
návaný záměr umožnit parkování v
prostoru venkovní ledové plochy u
HZS.
    Které větší uzávěry v říjnu mohou
motoristé v Jihlavě očekávat?
    V říjnu končí stavební sezóna pro
silničáře a dle informací, které máme,
by žádné větší uzávěrky neměly ve
městě být. Mohlo by se objevit nějaké
krátkodobé místní omezení dopravy
v souvislosti s prováděním drobných
oprav, jako např. v ul. Křížová v sou-
vislosti s výstavbou zpomalovacího
prahu.
    Kdy se bude dopravní komise
města zabývat Masarykovým ná-
městím?
    Dopravní komise se již zabývala
dopravní situací na Masarykově ná-
městí, a to zejména návrhy na úplné
či částečné zprůjezdnění náměstí i
mimo stanovenou dobu. Po zvážení
všech kladů a záporů a na doporučení
odborníků komise zprůjezdnění ná-
městí v současné době nedoporučila.
Městské radě však doporučila již dříve
zmíněné parkování před OD Ba�a.

−lm−

Foto: J10-KAM
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Alena Kottová: Boj o stovky milionů z fondů EU
    Ve hře jsou peníze. A velké peníze.
Jihlava se uchází o stovky milionů z
fondů EU a podmínkou pro jejich zís-
kání jsou dobře připravené projekty.
Na čele týmu stojí vedoucí odboru
rozvoje města Alena Kottová, a proto
jsme se jí zeptali, co tato práce obnáší.
    
    Projektů, ucházejících se o dota-
ce, je celá řada. Mohla byste je pro
zjednodušení "zaškatulkovat" do
několika oblastí?
    "Na úvod musím přiznat, že se mi
velmi líbí váš slovník "zaškatulková-
ní" projektů. Používané terminologie
v oblasti dotací, a to především ev-
ropských, jsou mnohým občanům −
a přiznám se, že i já se v tom někdy
ztrácím − naprosto nesrozumitelné.
    Pokud bych měla hovořit v jazyce
úředním, pak začnu tím, že veškeré
projekty jsou směrovány tak, aby se
Jihlava stala přirozeným pólem a ak-
celerátorem regionálního růstu v ur-
bánní dimenzi, a v IPRM jsou uvedeny
indikativní projekty vedoucí ke glo-
bálnímu cíli při dodržení všech prin-
cipů včetně horizontálních."
    
    Jejdamane....
    "Ale te� raději ty škatulky. Dá se
jednoduše říci, že projekty, které se
ucházejí o dotace, lze rozdělit takto:
    Projekty pro veřejné prostranství,
projekty do kultury, sportu, práce s
dětmi, projekty pro sociální péči a
projekty do vzdělání. Dále pak pro-
jekty zasahující do oblasti životního
prostředí a v neposlední řadě příprava
projektu do dopravy včetně bezmo-
torové."
    
    Pro rok 2008 je nejvyšší investicí
- přes 73 milionů korun rekon-
strukce části parku Malý Heulos. O
co v tomto případě jde?
    "Je nutno zdůraznit, že se jedná o
I. etapu obnovy části území parku
Malý Heulos. Ve skutečnosti to zna-
mená odtrubnění koryta řeky Jihláv-
ky, přemostění odkryté řeky, vybu-
dování navazující obslužné komuni-
kace, napojení stezky pro chodce a

cyklisty, vytvoření dětského hřiště pro
děti do 10 let včetně prolézaček apod.,
výstavba malé scény pro pořádání kul-
turních a společenských akcí a pře-
sunutí skateboardového hřiště na pro-
stor za plátnem letního kina.
    Celý areál bude oplocen, doplněn
osvětlením. Bude vysazena nová ze-
leň a samozřejmě i nové lavičky, od-
padkové koše. V současné době je
vypsáno výběrové řízení na dodava-
tele. Předpokládáme, že realizace této
akce by mohla být zahájena na za-
čátku roku 2009, termín dokončení
pak konec roku 2010."
    Další velké investiční akce, pře-
sahující 40mil. investice, jsou pří-
stavba ZŠ speciální Březinova 31,
Park Gustava Mahlera a Centrum
dokumentárního filmu ...
    "Začnu od konce, protože vždycky
se lépe hovoří o věcech již hotových.
Centrum dokumentárního filmu je
těsně před dokončením. 15. října je
naplánováno slavnostní otevření a
hned nato další týden první zatěžká-

vací zkouška při zahájení Mezinárod-
ního filmového festivalu dokumen-
tárních filmů. Jsem velmi ráda, že
město dodrželo slib při loňském fes-
tivalu, že v příštím roce budou ná-
vštěvníci již v novém.
    Budování Parku G. Mahlera je za-
hájeno. Smlouvy jsou podepsány a
první týden v říjnu je staveniště pře-
dáno vítězné firmě tj. Pozemní stavby
Jihlava a. s.
    Protože park je umístěn na jedné z
nejfrekventovanějších ulic města, bu-
dou muset mít obyvatelé i návštěvníci
Jihlavy po dobu výstavby (tj. do květ-
na 2010) trochu víc trpělivosti a tole-
rance. Budou zrušeny stávající par-
kovací místa, část ulice bude rozko-
pána. Ale konečný výsledek za to ur-
čitě bude stát.
    Akce ZŠ Speciální, kterou považuji
za jednu z nejdůležitějších, se ale stá-
le potýká s překážkami. Je parado-
xem, že právě tento projekt je určen

pro děti, kterým sám život nastavil
těžké překážky. Nyní bylo zahájeno
správní řízení Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže ve věci pře-
zkoumání úkonů zadavatele, a ne-
troufnu si říct, kdy a s jakým výsled-
kem toto řízení skončí, a už vůbec
ne, kdy bude stavba zahájena."
    

    Roku 2009 "vévodí" dvě akce −
výstavba planetária za asi 56 milio-
nů a pro centrum environmentální
výchovy 43 milionů. Co si zejména
za těmito penězi máme představit?
    "Projekt Centrum environmentální
výchovy je zaměřen na vzdělávání a

využívání volného času především dě-
tí a mládeže v oblasti přírody, život-
ního prostředí apod.
    Samotný dům − centrum - má po-
dobu starogermánské mohyly, po-
rostlé divokou trávou a ohraničené
kruhem větších a menších kamenů.
Je umístěno přímo v Zoologické za-
hradě Jihlava.
    Prioritou při tvorbě interiéru bylo
vytvoření iluze atraktivního prostoru,
a tak školáky bude čekat jeskyně "In-
diana Jonese" s kořeny stromů, děsi-
vými zvuky, pavouky, na "lodní pa-
lubě" určitě potkají "Jacka Sparrowa"
a další piráty z Karibiku a ti odvážní,
kteří se nebudou bát krys v podpalubí,
budou moci vystoupit na kapitánský
můstek s kormidlem. V takovémto
prostředí předpokládáme, že vědo-
mosti zůstanou zachovány na velmi
dlouhou dobu.
    Planetárium je nový objekt situo-

ván na severovýchod od vstupního
objektu ZOO. Dvoupodlažní stavba
je doplněna tzv. "domem", tj. velkou
kopulí planetária. Spodní část kopule
bude pokryta piktogramy z jeskyn-
ních maleb ve španělské Almamiře a
čtyřmi kamennými "zuby", které jako
by měly zachytit prostor a čas ukrytý
uvnitř této svatyně... Využití sálu bu-
de nejen pro potřeby planetária, ale
zároveň i jako přednáškový sál.
    V současné době se připravuje part-
nerská smlouva mezi městem Jihlava,
krajem Vysočina a Jihlavskou astro-
nomickou společností. Pokud zastu-
pitelstvo města toto partnerství od-
souhlasí, měl by vzniknout jedinečný
společný projekt "Planetárium a Ves-
mír Vysočiny"."
    
    Roky 2010 a 2011 mají být ve zna-
mení revitalizace jihlavských sídliš�
− dvě etapy celkem spolykají 60 mi-
lionů. Kde se tyto peníze proinves-
tují?
    "Revitalizace sídliš� bude zaměřena
především na velká panelová sídliště,
jako jsou např. Březinovy sady, Polní,
Královský vršek nebo sídliště Na Do-
lech.
    Cílem je zvýšení kvality života oby-
vatel žijících na těchto sídlištích. Kon-
krétní úpravy se budou týkat infra-
struktury, tj. chodníků, parkování,
stání pro kontejnery, revitalizace ze-

leně, dětských hřiš� nebo dalších re-
laxačních ploch. V současné době
jsou zahájeny práce na projektových
dokumentacích resp. na jejich aktua-
lizacích."
    
    Z jiného soudku − je boj o peníze
na projekty tou hlavní náplní práce
vedoucí odboru rozvoje města?
    "Kéž byste měl pravdu. Rozvoj
města je ale téměř vždy závislý na
penězích. Nejen projekty, které jsou
spolufinancovány z EU, jsou v náplni
odboru rozvoje.
    Jsou to téměř všechny investiční
akce, které město realizuje, a to sku-
tečně od začátku. Odbor shromažduje
veškeré požadavky jak od občanů, po-
litiků, tak i od ostatních odborů. Při-
pravuje podklady pro rozhodnutí za-
stupitelů, nechává zpracovávat pro-
jektové dokumentace, zajiš�uje výbě-
rová řízení a v konečné fázi pak pro-
vádí vlastní realizaci staveb. Na druhé
straně hledá právě možnosti spolufi-
nancování těchto projektů jak z pro-
středků EU, tak i z dotací ČR a pří-
padně z grantů kraje Vysočina.
    Ne vždycky ten "boj" vede k ví-
tězství, ale od roku 2006 k dnešnímu
dni se nám podařilo získat pro Jihlavu
205 883 039 Kč.
    V roce 2008 ještě předpokládáme
schválení projektů předložených v
rámci Integrovaného plánu rozvoje
města − dotace ve výši 116 443 378
Kč. Budou předloženy ještě min. 2
žádosti do Operačního programu Ži-
votní prostředí s požadavkem na do-
taci ve výši cca 56,7 mil. Kč. V roce
2009 předpokládáme předložení žá-
dostí o dotaci ve výši cca 234 mil.
Kč." −lm−

Foto: 401
Š: 99.50 / V: 139.37

Planetárium
56 milionů

VEDOUCÍ odboru rozvoje města Alena Kottová. Foto: Lubomír Maštera

Centrum
environmentální

výchovy
43 milionů

Malý Heulos
73 milionů

Park
Gustava Mahlera

40 milionů
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Foto: J10-CYS
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Foto: 601
Š: 100.00 / V: 72.00

Jihlavský magistrát pomohl při vzniku dvou knih
    U zrodu nových knih stály dvě
úřednice jihlavského magistrátu. Ve-
doucí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková se podílela na knize
Za památnými stromy Vysočiny, Adé-
la Knittlová z matriky pomohla rešer-
šemi při vzniku knihy Oběti okupace,
která se podrobně zabývá událostmi
srpna roku 1968.
    "Stromy a lidé jsou navždy spojeni
dávnými pouty" je mottem nové kni-
hy Za památnými stromy Vysočiny,
kterou sepsala Marie Hrušková a fo-
tografiemi opatřila Marie Holečková.
    Při přípravě knihy autorky spolu-
pracovaly s lidmi, kteří na Vysočině
žijí a památnými či významnými stro-
my se zabývají bu� profesně, nebo
proto, že jsou jim stromy blízké.
    Oslovily proto Katarínu Ruschko-
vou, vedoucí odboru životního pro-
středí jihlavského magistrátu, která
nepochybně vyhovuje oběma krité-
riím pro spolupráci na knize. Vytvo-
řila dva texty, jeden z nich pojednává
o Jihlavákům dobře známém stodva-
cetiletém dubu u Domu zdraví, podle
kterého je pojmenovaný i nový bytový
komplex "U Dubu".
    Druhý text je o stromořadí z Třeště
přes obce Čenkov a Růžená, které je
veřejnosti rovněž známé. Tato mi-
mořádná alej měla ustoupit při rozší-
ření silnice, nakonec padlo "jen" pat-
náct stromů, další se už podařilo před
zničením uchránit. "Je neuvěřitelné,
že by něco tak krásného a hodnotného
mělo ustupovat jen proto, že někdo
není ochotný ubrat plyn a jet opatr-
něji," komentovala pokus zlikvidovat

stromořadí spoluautorka textů nové
knihy Katarína Ruschková.
    V knize jsou popsané i další stromy
a stromořadí v Jihlavě a okolí. Knížka
není encyklopedickým výčtem pa-
mátných stromů v pěti okresech Vy-
sočiny. Autorka knížky vybrala nej-
krásnější a nejzajímavější stromy Pel-
hřimovska, Jihlavska a Havlíčkobrod-
ska a kromě jejich popisu, lokalizace
a fotografií doplnila texty i řadou po-
věstí, historických podkladů a jiných
zajímavostí.
    Knihu vydalo nakladatelství MH Be-
roun za podpory Fondu Vysočiny. 2.

října 2008 proběhlo v přednáškovém
sále Městské knihovny Jihlava před-
stavení knihy a beseda s autorkami
knihy pro školy a pro veřejnost
    Oběti okupace je název knihy, kte-
rou vydal Ústav pro studium totalit-
ních režimů. Na vyžádání autorů
zpracovávala podklady pracovnice
matriky Adéla Knittlová, vyhledávala
dostupné informace o Václavu Fry-
drychovském, který se 21. srpna 2008
pokoušel vlastním tělem zastavit ma-
�arská vojenská vozidla. Jedno z nich
Frydrychovského srazilo, dva dny na-
to zemřel v jihlavské nemocnici.

    "Tehdejší tisk uváděl, že byl Václav
Frydrychovský v době nehody opilý,
žádný z dokumentů, které jsem pro-
šla, včetně těch nemocničních, o ničem
takovém nehovoří," uvedla zajímavý
postřeh matrikářka Knittlová.
    Publikace "Oběti okupace", vzniklá
v rámci výzkumného projektu Ústavu
pro studium totalitních režimů zamě-
řeného na události roku 1968, přináší
dosud nepublikovaná fakta o okol-
nostech úmrtí československých ob-
čanů způsobených příslušníky vojsk
Varšavské smlouvy na území Česko-
slovenska od 21. srpna do konce roku
1968.
    Text je zpracován na základě vy-
užití co možná nejširšího spektra do-
stupných materiálů. Autoři kromě ar-
chiválií a dobové publicistiky praco-
vali také se vzpomínkami pamětníků,
zejména pozůstalých po obětech.
Text je doplněn velkým množstvím
především méně známých fotografií
pocházejících z veřejných archivů i
soukromých sbírek. −lm−
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PRACOVNICE magistrátu Adéla Knittlová a Katarína Ruschková napomohly
vzniku nových knih o obětech okupace a památných stromech Vysočiny.

Foto: archiv NJR

E−boxy lidem usnadní
třídění drobných
elektrozařízení

    Jihlavští občané patří dlouhodobě
k nejlepším v republice v množství
odevzdaných vysloužilých elektro-
zařízení na jednoho obyvatele.
    Tato stará a nepotřebná elektro-
zařízení je možné zdarma odevzdat
ve sběrných dvorech SMJ nebo při
jarních a podzimních mobilních svo-
zech těchto odpadů. "Přestože ji-
hlavští občané jsou svědomití a
odevzdávají velké množství lednic,
praček, televizorů, počítačů a jiných
větších elektrozařízení, tak separace
drobných spotřebičů je stále na velmi
nízké úrovni," řekl tiskový mluvčí
Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin
Málek.
    SMJ se ve spolupráci se společ-
ností ASEKOL rozhodla usnadnit ob-
čanům třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. "Každý občan má
nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počíta-
čové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač na nová sběrná místa a
zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E−boxu," po-
tvrdil Málek.
    Nově pořízené E−boxy jsou k di-
spozici ve vstupní hale koupaliště
Vodní ráj, na infocentru v Bráně Mat-
ky boží a také ve vstupní hale bazénu
Evžena Rošického. Samozřejmě mo-
hou občané využít také sběrných
dvorů a mobilních svozů odpadů.
    Kolektivní systém ASEKOL ná-
sledně zajistí zdarma odvoz a eko-
logickou likvidaci. Hlavním cílem
vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení
množství sebraných malých spotře-
bičů. Ty totiž většinou končí v ko-
munálním odpadu. Pokud se elek-
trospotřebič obsahující zdraví škod-
livé materiály vyhodí spolu s běž-
ným odpadem do popelnice, nedojde
k jeho recyklaci, ale skončí na řízené
skládce. Tak zcela zbytečně dochází
k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. -lm-



V Jihlavě se myslí na životní prostředí

VELMI BOHATÝ byl letošní program Evropského týdne mobility s heslem
Čistý vzduch všem. Začal Dnem bez aut, ke kterému patřila i přes trvající
nepřízeň počasí cyklojízda a turistický pochod, veřejnost se znovu mohla
seznámit s novými kontejnery na bioodpad a dalšími možnostmi třídění,
proběhl Jihlavský den zdraví, promítaly se filmy o životním prostředí atd. Na
snímku primátor Jaroslav Vymazal s účastníky Odpadové olympiády a zvíře-
tem z PET lahví. Foto: archiv NJR

Foto: 804
Š: 99.81 / V: 38.69

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal předává klíčky od hasičského vozidla
veliteli JSDH Jihlava − Zborná Jiřímu Skořepovi. Foto: archiv NJR

Foto: 801
Š: 100.00 / V: 72.12

ZASTUPITELÉ města pokračovali po prázdninách dalším jednáním.
Foto: Lubomír Maštera

Zpráva o činnosti
Městské policie za září

    Prvního září strážníci Městské poli-
cie zajiš�ovali ve spolupráci s dopravní
policií přechody u základních škol na
celém území města Jihlavy. Městská
policie bude v dohledu nad přechody
pro chodce pokračovat po celý školní
rok. Městská policie se spolupodílela
na organizaci akce Den s policií, která
proběhla na Masarykově náměstí v Ji-
hlavě, a Dne zdraví pořádaného Kraj-
skou hygienickou stanicí kraje Vysoči-
na.
    V rámci týdne mobility strážníci za-
jiš�ovali jízdu cyklistů po jihlavských
cyklostezkách a lampiónový průvod

na jihlavských hradbách. Tradičně ve
druhé polovině září Městská policie
zorganizovala finále šestého ročníku
soutěže Cyklista vysočiny. Dlouhodo-
bé části soutěže se zúčastnilo celkem
255 cyklistů, z nichž splnilo podmínku
účasti ve finále celkem 193 účastníků.
Finále proběhlo 20. 9. 2008 na zámku
a v okolí Polné. V průběhu září stráž-
níci zadrželi 8 osob, po kterých bylo
Policií České republiky vyhlášeno ce-
lostátní pátrání.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele

Městské policie Jihlava

Dobrovolní hasiči dostali auto
    Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů v Jihlavě − Zborné má svoje ha-
sičské auto. Terénní vozidlo hasičům
předal primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal pod vrchem Šacberk, kde se
minulý měsíc odehrál druhý ročník
soutěže O Šacberskou medaili. Do bo-
je s časem, technikou a soupeři se
dalo 16 týmů z Jihlavska, hasiči vedli

útok do svahu sjezdovky na vrchu
Šacberk.
    Jednotka ve Zborné byla poslední
ze čtyř jihlavských jednotek, která
neměla k dispozici auto, magistrátu
města se vozidlo podařilo získat za
zvýhodněnou cenu od společnosti
E.ON. −lm−
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Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Pístov
    V minulém vydání NJR jsme před-
stavili sbor dobrovolných hasičů Be-
dřichov, který byl zařazen do zása-
hové jednotky města Jihlavy. Nyní
dáváme slovo veliteli sboru dobro-
volných hasičů Pístova Mirkovi Mila-
novi:
    "Historie našeho sboru začíná
prvním zápisem z 10. 1. 1946. Sbor
se skládal z 18 členů a jeho prvním
velitelem se stal bratr Kulhánek An-
tonín a starostou bratr Nováček Ru-
dolf. Hasičskou zbrojnici převzal sbor
po německých obyvatelích Pístova.
    V roce 1948 se sbor rozrostl o další
členy a vyjel na první okrskové závo-
dy do Vysoké v počtu devíti členů a
tří náhradnic z řad sester (první zmín-
ka o ženách ve sboru).
    Činnost sboru spočívala v ochraně
majetku nejen státního, ale i soukro-
mého, dále v preventivních prohlíd-
kách a v době žní ve vykonávání po-
žárních hlídek. Zlom nastal v 70. le-
tech, kdy se konaly nové volby do
funkcí ve sboru. Velitelem se stal Dvo-
řák Václav a starostou Zajíček Jaroslav
st. Počet členské základny se rozrostl
na 26 členů a činnost sboru se po
mírné stagnaci opět rozvíjela. Sbor
se účastnil soutěží s velmi dobrými
výsledky, nejen v mužích, ale i v že-
nách.

    V roce 1978 dostal sbor od místního
zemědělského družstva terénní vůz
GAZ a v roce 1984 přívěs s novou
stříkačkou PS 12. Technika slouží sbo-
ru dodnes.
    V 90. letech došlo ke změně velite-
le, kterým se stal Pikl Antonín a sta-
rostou Dvořák Václav.

    V r. 1999 nastoupila třetí generace
dobrovolných hasičů a každým rokem
se naše řady rozšiřují.
    Od roku 2007 vede sbor Milan Mi-
rek ve spolupráci se starostou Tráv-
níkem Martinem. Díky zlepšení spo-
lupráce s Magistrátem města Jihlavy
se rozvíjí jednotka sboru, která pro-

chází veškerými předepsanými škole-
ními od velitele, strojníky až po pilaře,
kteří své znalosti a dovednosti zúro-
čují ve spolupráci s profesionály i v
samostatných zásazích. V letošním
roce jsme zaznamenali menší požár
a několik výjezdů při větrných
smrštích. Ve stejném roce se obnovila
činnost ženského družstva a navázala
tak na dřívější úspěchy pístovských
žen.
    Sbor se ve spolupráci s občanským
sdružením podílí velkou měrou na
kulturním životě Pístova. Pořádá růz-
né akce - pálení čarodějnic, dětské
dny. Dále se věnujeme hasičskému
sportu. Pravidelně se účastníme okrs-
kových soutěží a memoriálů s dobrý-
mi výsledky.
    Věříme, že naše činnost je vidět
nejen očima občanů Pístova, ale i
ostatních. Snažíme se být dobrými
pokračovateli našich předchůdců, a
to nejen v hasičských, ale i společen-
ských činnostech.
    Do dalších let přeji sboru mnoho
úspěchů v jeho činnosti a nakonec
bych použil poslední větu prvního zá-
pisu zakládající schůze "Svorně jako
jeden za všechny a všichni za jednoho
půjdeme vždy vpřed"."

Mirek Milan,
velitel JSDH Pístov

Foto: 802
Š: 100.00 / V: 75.00

DOBOVÁ fotografie a dnešní podoba JSDH Pístov. Foto: archiv NJR PP
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Zastupitelstvo je právě v poločase
    V polovině funkčního období se na-
chází současné Zastupitelstvo města
Jihlavy. To je ideální příležitost se za
uplynulou dobou ohlédnout a podívat
se také na to, co Jihlavu v nejbližších
letech čeká. Otázky jsme položili mu-
ži, který stojí v čele města − primáto-
rovi Jihlavy Jaroslavu Vymazalovi.
    Pro snazší orientaci v tom, co se
současnému vedení města za dva
roky povedlo uskutečnit, jsme si
vzali programové prohlášení Rady
města Jihlavy. Jednou z prvních vět
v tomto dokumentu je snaha o ma-
ximální využití prostředků EU, státu
a kraje. Jak se Jihlavě v posledních
letech dařilo získávat a investovat
peníze ze zmíněných zdrojů?
    "Myslím, že si v tomto ohledu mů-
že Jihlava blahopřát. Od roku 2006 k
dnešnímu dni město na dotacích zís-
kalo téměř 206 milionů korun. V roce
2008 předpokládáme schválení pro-
jektů předložených v rámci tzv. Inte-
grovaného plánu rozvoje města
(IPRM) − dotace ve výši 116,5 milionu
korun.
    Mimochodem, Jihlava byla vůbec
prvním městem, kterému byl IPRM,
tedy dokument nezbytný k získávání
evropských peněz, schválen, což je
ve "frontě" na dotace z EU výhoda.
Dále město předloží minimálně ještě
dvě žádosti z oblasti životního pro-
středí s požadavkem na dotaci ve výši
asi 56,7 milionu korun. V roce 2009
předpokládáme předložení žádostí o
dotaci ve výši asi 234 milionů korun,
věřím, že budeme stejně úspěšní jako
dosud."
    Převe�me řeč čísel ke konkrét-
ním plánům. Co se bude za tyto pe-
níze ve městě budovat?
    "Jsou to zdlouhavější věci, než se
nám samotným líbí, ale některé pro-
jekty už nabírají konkrétní obrysy.
Jde například o Centrum environ-
mentální výchovy v areálu zoo, což
je prostor pro vzdělávání, pobavení a
trávení volného času všech, od dětí
po vysokoškoláky či seniory.
    Stejný účel bude plnit další stavba
v tomto prostoru − planetárium. Dále
jsou to třeba revitalizace, tedy "om-
ladění" Malého Heulosu, zateplování
budov, výstavby cyklostezek a další.
Neměl bych zapomenout na kostel
Povýšení sv. Kříže, který budeme
opravovat s podporou peněz z Nor-
ska. Samostatnou kapitolou je Park
Gustava Mahlera, ten se město roz-
hodlo budovat i tehdy, pokud by se
nepodařilo najít jiné zdroje financo-
vání."
    Které uskutečněné nebo probíha-
jící práce a investice z posledních
let byste vyzvedl?
    "Osobně mě velmi potěšilo to, že
jsem mohl být svědkem a účastníkem
otvírání opravených nebo nových ško-
lek. Jsou udělané citlivě, s ohledem
na potřeby dětí i personálu, což vždy
nebývalo samozřejmostí. Velmi milé
je sledovat, jakou oblibu si získalo
první z šesti nových dětských hřiš�,
která budou hotová ještě letos.
    Příští rok by mohlo přibýt dalších
sedm. V zoo jsou poníci v novém vý-
běhu Shetlandský ostrov, a k finále
se blíží také stavba medvědince. Za
velmi důležitou považuji právě budo-
vanou bezbariérovou trasu vedoucí
od psychiatrické léčebny přes sídliště
Březinky. Můžeme připomenout pro-
pojení ulic na Březinkách, které umo-
žňuje kratší trasy a bezpečnější pro-

voz a dopravní obslužnost v největším
sídlišti ve městě. Otevřená je také pro-
dloužená Vrchlického ulice, na kterou
by se měla zavést i městská hromadná
doprava.
    A jsou tu i méně viditelné investice.
Například město nyní nově pořídilo
nebo zpracovává tak zvané pasporty.
Zjednodušeně by se to dalo nazvat
inventurami pozemků, zeleně a po-
dobně, které významně pomáhají ve
správě majetku města a správném vy-
nakládání veřejných prostředků. Po-
pravdě se trochu divím, že takové evi-
dence na úřadu nebyly už mnohem
dříve, nedá se tvrdit, že by v těchto
věcech byl v minulosti zrovna pořá-
dek."
    Ještě k investicím. V říjnu ote-

vřete přestavěné Kino Dukla, které
ovšem už ponese název a funkci
Centra dokumentárního filmu.
    "Ovšem, to je momentálně nejak-
tuálnější dokončovaná investice. V
době, kdy si zde povídáme, probíhají
závěrečné práce, v polovině října Cen-
trum dokumentárního filmu oficiálně
otevřeme a za několik dní nato zde
proběhnou produkce Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů.
    Tím ovšem využití pro tuto budovu
nekončí, samozřejmě zde bude celo-
roční provoz včetně standardního pro-
mítání, ale také budou prostory pou-
žitelné třeba pro konference, výuku,
archiv, výzkum a tak dále."
    Nedaleko od Kina Dukla je další
Dukla, a to hokejová. I zde si vedení
města dalo úkoly, a to sehnat part-
nera a také opravit hokejový stánek,
tedy zimní stadion.
    "V Dukle máme dvojnásobný dů-
vod k optimismu. Mám tím na mysli
přítomnost jednatele Bedřicha Ščer-
bana a nového generálního partnera
Pivovaru Ježek.
    Město chce z pole profesionálního
sportu odejít, proto oceňujeme akti-
vity nového partnera, a věřím v bu-
doucí nové úspěchy jihlavského ho-
keje. Pokud jde o rekonstrukci zim-
ního stadionu na multifunkční halu,
její nová podoba je vypracovaná. O
tom, kdy se začne s prací, rozhodnou
zastupitelé koncem roku."
    Důvod k optimismu je i ve fotbale.

    "Ano, zastupitelé už schválili zá-
měr vstupu nového partnera do FC
Vysočina, společnosti Limar. Dojde k
navýšení jmění, Limar bude mít
42procentní podíl, akcionář PSJ 40
procent, město se navýšení nezúčast-
ní a jeho podíl klesne na asi 14 pro-
cent, totéž platí pro Pivovar Jihlava,
jehož akcie klesnou na necelá tři pro-
centa."
    Jihlavě letos dopravně odlehčil
nově otevřený obchvat (i když to
není investice města). Co nového
se chystá v oblasti dopravních sta-
veb?
    "Spolu s krajem Vysočina připra-
vujeme pozemky potřebné k vybudo-
vání napojení přivaděče od kruhové-
ho objezdu na Pávově po místní část

Švábka. Investorem stavby bude kraj
Vysočina. S ministerstvem dopravy a
ředitelstvím silnic a dálnic připravu-
jeme dostavbu mimoúrovňového na-
pojení průmyslové zóny k dálničnímu
přivaděči. Jsou to investice nejen do
dopravy, ale jsou to důležité kroky
pro podporu podnikání a zaměstna-
nosti."
    Vedení si dalo za úkol také lepší
propagaci města.
    "I na tom se výrazně zapracovalo.
Máme otevřené nové Turistické in-
formační centrum v Bráně Matky Bo-
ží, která tím ožila. Na propagaci začal
pracovat silnější tým lidí. Jde samo-
zřejmě o práci, která se zúročí až po
mnoha měsících nebo i letech a těžko
se dá změřit a vyhodnotit, ale stojí
za to Jihlavu světu ukázat. Ožívá i
Dům Gustava Mahlera, který je zno-
vuotevřený od konce září.
    Dali jsme si za úkol také vytvoření
nových internetových stránek města.
To se stalo a web Jihlavy byl v soutěži
Zlatý erb vyhodnocen jako nejlepší
web města v celé republice. Připom-
něl bych také to, že Jihlava se zapojila
do sítě Zdravých měst, a je v této
oblasti velmi aktivní."
    Nedávno jsme byli svědky od-
střelení komína v areálu společnosti
Kronospan, který jste symbolicky
osobně odpaloval. To v době, kdy v
Jihlavě dvě stě lidí pravidelně "oči-
chává" vzduch.
    "Jedna z vůbec prvních schůzek v

našich nových funkcích na radnici by-
la právě v Kronospanu. Podařila se
navázat dobrá komunikace a jsme
svědky nejen bourání komínu, ale ta-
ké investic do nových moderních
technologií, které jsou šetrnější k ži-
votnímu prostředí. Rovněž se podařilo
prosadit provedení studie, která zma-
puje dopad průmyslové zóny na ži-
votní prostředí v Jihlavě, jejíž součástí
je i ono populární čichání.
    Tak velká koncentrace průmyslu
jako je zde, bude mít vždy svá nega-
tiva, ale mohou být v určitých hrani-
cích a toho chceme dosáhnout. Studii,
která pomůže tyto hranice najít, z jed-
né čtvrtiny platí město a ze tří čtvrtin
kraj Vysočina."
    Zatím jsme se bavili o převážně
kladných věcech. Co se podle vás v
Jihlavě nedaří?
    "Osobně mě velmi mrzí to, že si
města o některých věcech nemohou
rozhodovat sama. Mám tím v tuto
chvíli na mysli především výherní hra-
cí automaty (VHP). Máme sice zpra-
covanou a schválenou vyhlášku ome-
zující VHP, které se skutečně postup-
ně daří vytlačovat.
    Ovšem záhy jsou nahrazovány vi-
deoloterijními terminály, které město
nemá pravomoc omezovat, to je v ru-
kou ministerstva financí. Je velmi
smutné, že nám ve městě "hospodaří"
někdo jiný, zkušenosti například z
našich zahraničích partnerských měst
jsou úplně jiné, tam si o takových
věcech rozhodují výhradně radnice.
    Za další velký problém považuji
parkování v centru. Tento problém je
zatím nedořešený. Uvidíme, jaký efekt
na parkování bude mít otevření ob-
chodního centra u Znojemského mos-
tu, ale nečekám, že se tím problém
vyřeší. Momentálně připravujeme
parkovací domy u zimního stadionu
a domu kultury."
    Stále silnější jsou požadavky ve-
řejnosti na možnosti pohybu ve
městě, na zeleň, odpočinkové zóny
apod. Jak Jihlava reaguje na tyto
trendy?
    "Ještě letos otevřeme novou cy-
klostezku z centra k Českému mlýnu,
kde se napojí na už existující stezku.
Právě lokalita Český mlýn by měla
být jedním z míst, která by měla pro
volný čas sloužit. Bude zde lanové
centrum, skate park, ubytování pro
turisty, parkové úpravy, uzavřený
okruh pro in−line bruslaře a cyklisty.
    Připravujeme také park nad tune-
lem a hřiště u Hellerova rybníka. Už
jsme zde hovořili také o projektu tři-
nácti nových dětských hřiš�. Město
také zdobí nové sochy ze sochařského
sympozia, nebo pro mnohé už na-
prosto samozřejmé květiny na slou-
pech veřejného osvětlení. Jsou to ma-
ličkosti, které dělají život ve městě
příjemnějším.
    Osobně si k těmto věcem řadím i
takové nezbytnosti, jako je čistota,
dostatek odpadkových košů a pořá-
dek v ulicích. Můžeme připomenout,
že město přispívá na obnovu fasád
poničených sprejery, že nechalo roz-
místit desítky nových odpadkových
košů, že přibývá míst, kde je možné
odkládat tříděný odpad, příští rok při-
budou kontejnery na bioodpad, v Ji-
hlavě vyroste nová třídírna odpadu.
    Mimochodem − obyvatelé Jihlavy
patří k nejsvědomitějším v republice,
patříme k nejlépe hodnoceným měs-
tům v třídění opadu, za což patří všem
poděkování." −rt−

Foto: 1201
Š: 100.00 / V: 92.00

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal. Foto: Lubomír Maštera 
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Anketa ke krajským volbám
Zeptali jsme se zástupců některých politických stran ke krajským volbám:

KDU−ČSL
    1. Proč by lidé měli volit právě
vaši stranu?
    Kandidáti KDU−ČSL pracovali v
radě kraje již v obou uplynulých vo-
lebních obdobích. A jsem přesvěd-
čen, že jsme odvedli dobrý kus prá-
ce, a to nejen v oblasti dopravy, kde
se všichni shodují na kladném hod-
nocení. Obdobně se dařilo i v ostat-
ních oblastech, které měli na starosti
naši radní, a právě na dobře odve-
denou práci by voliči neměli zapo-
mínat.
    A co budoucnost? Vím, že pro kraj
Vysočina je potřeba pokračovat v za-
počaté práci, a právě k tomu jsme
připraveni, a to s řadou již získaných
zkušeností. Chceme dále napřít své
síly pro to, aby se nám na Vysočině
dobře žilo a aby Vysočina byla i na-
dále prosperujícím krajem a dobrým
domovem. Více náš volební program
na našich webových stránkách.
    
    2. Víte, co nejvíce trápí obyvatele
Jihlavy?
    Nejedná se o komunální volby, a
tak mi nepřísluší řešit jen problémy
Jihlavy, ale chtěl bych dále pomáhat
dořešit dopravní situaci v krajském
městě a kromě dílčích již připrave-
ných dopravních staveb potřebných
pro Jihlavu usilovat o propojení Ji-
hlavského obchvatu až na výpadov-
ku na Brno.
    Dále Jihlavu určitě trápí nedosta-
tek parkovacích míst a my jsme při-
praveni pomoci alespoň v areálu
krajské nemocnice. Dále v rámci pro-
sazování plnohodnotného kraje
chceme do Jihlavy umístit krajská
pracoviště centrálních orgánů a in-
stitucí, která zde ještě schází, což
bude přínosem i pro občany Jihlavy.
    
    3. Co s tím hodláte v případě
zvolení dělat?
    Tak jako v minulosti chci dělat
vše, co bude v mých silách, aby se
hledala a nacházela řešení problémů,
které Jihlavu a Jihlavany trápí i nad
rámec výše uvedených. Ostatně trou-
fám si říci, že už se o to snažím
sedmnáct let, pokud mohu započítat
i moji práci u Správy městských lesů
Jihlava.

     Václav Kodet,
náměstek hejtmana

    

ODS
    1. Proč by lidé měli volit právě
vaši stranu?
    ODS nabízí svým voličům konti-
nuitu rozvoje našeho regionu. Ne-
nabízí občanům našeho kraje "je-
nom" kandidáty na hejtmana, ale
nabízí zkušeného hejtmana a tým
dalších zkušených krajských politi-
ků. Právě v tom vidím záruku po-
kračování dynamického rozvoje na-
šeho kraje, jeho infrastruktury. Právě
v tom vidím záruku zvyšování kva-
lity života na Vysočině.
    
    2. Víte, co nejvíce trápí obyvatele
Jihlavy?
    Jako komunální politik se denně
setkávám s problémy, se kterými se
občané Jihlavy potýkají. Je jich celé

spektrum a jsou různě intenzivně
vnímány různými skupinami obyva-
tel. Měl−li bych vypíchnout ty nej-
závažnější problémy, jednalo by se
o řešení dopravy a parkování ve měs-
tě, zvyšování kvality sociálních slu-
žeb, rozvoj sportovní a kulturní in-
frastruktury, zajištění dostatečného
počtu míst v mateřských školách,
zkvalitnění a dobudování chodníků
v celém městě, dobudování sítě dět-
ských hřiš�, ale třeba i boj s vanda-
lizmem či zlepšování čistoty města.
    
    3. Co s tím hodláte v případě
zvolení dělat?
    Řešení problémů města Jihlavy je
především záležitostí komunálních
politiků. Krajští představitelé by pak
měli dotvářet vnější podmínky, které
mohou městu v rozvoji výrazně na-
pomoci (např. zlepšování dopravní-
ho napojení města).
    Mám trochu dojem, že v minulém
krajském zastupitelstvu byla Jihlava
zastoupena poměrně málo, a tak
bych si přál, aby v tom novém tomu
bylo jinak a aby Jihlava jako krajské
město více přitahovala pozornost
krajských zastupitelů.

    Radek Vovsík,
    náměstek primátora

    

Dohoda pro Vysočinu
    1. Proč by lidé měli volit právě
vaši stranu?
    Nejsem straník. A můj vztah ke
stranám není příliš kladný. V politice
by se mělo více hrát na osobnosti
než na strany. Jenže čím vyšší poli-
tika, tím více stranickosti. Takže má-
me, bohužel, se současným voleb-
ním zákonem pramalé šance. JEN-
ŽE! Třeba už má také někdo dost
arogance velkých stran a nemá koho
volit. Pak jsme tu my.
    
    2. Víte, co nejvíce trápí obyvatele
Jihlavy?
    Každého trápí něco jiného. Velký
problém je doprava a parkování. A
bude to ještě horší. − To je těžký
úkol pro specialisty na dopravu.
    Mnoho lidí trápí Prior a přitom je
jako krabička od sirek ve srovnání s
City Parkem! − S tím se asi nic moc
dělat nedá.
    Pak třeba životní prostředí. V tom
má Jihlava veliké rezervy.
    A můj svět je kultura. Ta mě osob-
ně trápí nejvíce. Už čtvrt století hle-
dám toho "zakopaného psa". Mys-
lím, že jsem mu na stopě!
    
    3. Co s tím hodláte v případě
zvolení dělat?
    To je jenom o množství práce, kte-
ré se nebojím! Zastávám názor, že
láska je činnost, a protože Jihlavu
svým způsobem miluji, tak bych pro
ni ještě rád něco udělal.

    Milan Kolář
    

SNK ED
    1. Proč by lidé měli volit právě
vaši stranu?
    SNK ED je stranou převážně ko-
munálních politiků, starostů, místo-
starostů a zastupitelů měst, městysů
a obcí. Jedná se o lidi úzce spjaté s

problematikou samospráv svých pů-
sobiš� a samospráva kraje má velice
podobné zákonitosti.
    Volby do krajského zastupitelstva
nejsou referendem o vládní politice
a slibovat nesplnitelné v rámci sa-
mosprávných možností kraje, tak jak
činí představitelé některých konzer-
vativních stran, není opravdu zod-
povědné.
    SNK ED má za sebou osmileté pů-
sobení v koalici Zastupitelstva kraje
Vysočina a může se směle ohlédnout
za svou dosavadní prací. Přistupo-
vala pragmaticky k řešení všech
problémů kraje a jasně těžila ze zku-
šeností svých zástupců z vedení
měst a obcí.
    Hlavní cíle volebního programu
strany SNK ED jsou spokojený ob-
čan, veřejné peníze ve prospěch
všech a dostupnost veřejných služeb
bez šetření na nesprávných místech.
Jistě, každé kandidující uskupení má
podobné cíle, ale za našimi kandi-
dáty je úspěšná a veřejností kontro-
lovaná práce na radnicích a obecné
sliby mají své hmatatelné výstupy.
    Naším programem je, stručně ře-
čeno, vytvořit na Vysočině takové
prostředí, které by naplňovalo její
obyvatele hrdostí a pýchou nad re-
gionem, ve kterém se narodili nebo
ve kterém žijí. Dokladem, že naše
konstruktivní spolupráce s ostatními
politickými partnery se daří, je kon-
statování, že Vysočina je nejrychleji
se rozvíjejícím se krajem v rámci
ČR. Dnes se již můžeme jen usmívat
nad prognózou při vzniku krajů, kdy
se našemu regionu příliš nevěřilo.
    
    2. Víte, co nejvíce trápí obyvatele
Jihlavy?
    Krajské město Jihlava svým roz-
vojem a strategickým postavením v
ČR se rychle postavilo po bok histo-
rických krajských center v naší zemi.
Každé sídlo má své interní problémy.
    Přestože nejsem obyvatel Jihlavy,
ze svého profesního oboru elektro-
projektanta město velice dobře znám
a vytipoval jsem problém, který trápí
nejen obyvatele krajského města, ale
i návštěvníky Jihlavy. Je to nedosta-
tek parkovacích možností v centru
města i jeho okolí. Domnívám se,
že tento nedostatek snižuje kladný
pohled na krásné historické město.
Stejně tak je nutno dořešit dopravní
systém a obchvat města Jihlavy, jistě
by tuto skutečnost občané přivítali.
    
    3. Co s tím hodláte v případě
zvolení dělat?
    Problematika dopravního systému
v Jihlavě je především v kompetenci
města. Je však možno na řešení si-
tuace spolupracovat s krajem Vyso-
čina. Ve volebním období let 2004 −
2008 investoval kraj Vysočina do ob-
novy a rozšíření dopravní infra-
struktury nemalé finanční prostřed-
ky. Krajští zastupitelé SNK ED vždy
jednoznačně podporovali a podpo-
rují výstavby obchvatů velkých cen-
ter a v případě krajského města je
jeho dokončení prioritou.

    Zdeněk Jirsa,
    SNK ED

    

Strana zelených
    1. Proč by lidé měli volit právě
vaši stranu?
    Například proto, že většina kandi-
dátů Strany zelených má vysoko-
školské vzdělání, máme nejvíce žen
(téměř třetinu) a také nejnižší věkový
průměr. Nabízíme nové a mladé tvá-
ře, které vstupují do politiky proto,
aby věci měnily moderním způso-
bem, avšak s úctou k tradici, k lepší-
mu.
    Nemáme žádné závazky vůči pod-
nikatelským či jiným vlivným skupi-
nám. To nás činí svobodnými v roz-
hodování. Nevyužíváme tradičních
metod "já na bráchu, brácha na mě".
Přesto dokážeme občana či partnera
podržet, když jsme přesvědčeni, že
je v právu. Dosavadní působení na-
šich zastupitelů v jihlavském zastu-
pitelstvu to snad potvrzuje. Chceme
to, co Vy − to nejlepší pro Vysočinu
a naše krédo je: "Občan má právo
na všechny informace, ne jen na ně-
které."
    
    2. Víte, co nejvíce trápí obyvatele
Jihlavy?
    Nedostatků jako rodilý Jihlavák
vnímám mnoho. Jednak je to obrov-
ský nárůst automobilové dopravy ve
městě a čím dál větší problémy s par-
kováním. Mnoha obyvatelům bu�
přímo poškozují zdraví průmysloví
znečiš�ovatelé ovzduší (např. Krono-
span), nebo je alespoň obtěžují pa-
chem (v současné době např. i čis-
tírna odpadních vod).
    Velkým nedostatkem je také špat-
ný stav inženýrských sítí, zejména
kanalizace. Situace je natolik závaž-
ná, že je v mnoha směrech znemož-
něn rozvoj města. To se možná ještě
ve větší míře týká příměstských částí
− malých obcí pod správou města
Jihlavy.
    S tím souvisí i obslužnost veřejnou
dopravou − její četnost a neustále se
zvyšující cena. A také nebývalý ná-
růst "herních domů", kdy gambler-
ství způsobuje neštěstí v mnoha ro-
dinách.
    
    3. Co s tím hodláte v případě zvo-
lení dělat?
    Naše účast v krajském zastupitel-
stvu by zaručila mnohem účinnější
dohled nad všemi znečiš�ovateli. Na
kraji totiž probíhají důležitá řízení
ve věci výjimek, schvalování provozu
a technologických změn. SZ je záru-
kou přísného dohledu nad nimi.
    Pro regulaci automatů je třeba
oslovit i další partnery, nejen politiky,
ale i sdružení obcí, lékařů, učitelů
apod. Např. sdružit v pracovní sku-
pině zástupce obcí kraje a společně
aktivně tento problém řešit. Vedení
města Jihlavy bychom doporučili,
aby se namísto neustálého dohado-
vání o novém hokejovém svatostánku
šli podívat, co jim teče v pstruhových
vodách řeky Jihlávky.
    Možná se pak pohnou ledy a bude
modernizována kanalizační sí�, řeše-
na dopravní situace, parkování, za-
traktivnění MHD a třeba dojde i na
Prior a náměstí.

    Jiří Pykal,
    Strana zelených
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Žadatelé o granty se mohou hlásit
    Město vyhlásilo granty na příští rok
do kultury a sportu. Pro rozsáhlost
materiálu přinášíme jen základní in-
formace o grantech, zájemci mohou
využít stránek města a seznámit se s
celým zněním jednotlivých projektů.
    

KULTURA
    
VÝZVA
    
    1) Název programu:
    JEDNOLETÝ PROJEKT
    pro období 1. 1. 2009 − 31. 12.
2009
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem projektu je zajistit v roce
2009 co nejpestřejší kulturní nabídku
určenou nejrůznějším skupinám oby-
vatel města Jihlavy. Důraz bude kla-
den na to, aby byly v Jihlavě podpo-
řeny kulturní akce, aktivity a činnost
s nimi související, v těchto oblastech
a kategoriích:
    Performing Arts (Živé, reproduko-
vané umění)
    Hudba − klasická
    Hudba − ostatní
    Hudba − vzdělávací koncerty
    Divadlo − místní
    Divadlo − hostující
    Divadlo − dětská představení
    Tanec
    Happening
    Výstava
    Vizuální umění
    Film
    Výtvarné umění
    Literatura
    Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví
    Městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity (folklor)
    Tento projekt je určen:
    − pro podporu činnosti kulturních
zájmových souborů, kroužků, sdru-
žení působících na území města Ji-
hlavy
    − pro podporu kulturních akcí a
aktivit organizovaných během stano-
veného období ve městě Jihlava a pří-
městských částech
    − pro podporu ediční a publikační
činnosti mající obsahovou vazbu k
jihlavské historii a přítomnosti nebo
jsou−li autory občané města Jihlavy
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Projekt lze předložit pouze na čin-
nost, akce a aktivity realizované od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a finanční
dotace musí být čerpána pouze na
schválený účel smlouvy dle podané
žádosti.
    
    
    VÝZVA
    
    1) Název programu:
    GUSTAV MAHLER A JIHLAVA
    pro období 1. 1. − 31. 12. 2009
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem grantu je vybudovat a pevně
svázat jednu z kulturních tváří města
s dílem a osobností Gustava Mahlera,
vyprovokovat v kulturní obci nové vý-
jimečné projekty a vize související s
mahlerovskou tematikou.
    Město se chce tímto způsobem pro-
filovat a využít těchto akcí a aktivit k
vlastní prezentaci a propagaci v re-
gionální, celostátní a mezinárodní
úrovni. Proto bude dlouhodobě pod-

porovat akce a aktivity spojené s ma-
hlerovskou tematikou, jako například:
    − výjimečné kulturní události nej-
různějším způsobem vztahující se k
tvorbě a osobě Gustava Mahlera
    − hudební festivaly nejrůznějších
žánrů a forem, koncerty a koncertní
cykly, cross−žánrové akce apod.
    
    − vzdělávací přednášky a hudební
vzdělávací programy, zaměřené jak
pro žáky a studenty jihlavských škol,
tak pro nejširší veřejnost, konané ve
městě Jihlava
    − reprezentativní, ediční a publi-
kační činnost mající obsahovou vazbu
k dané tematice (knihy, brožury,
drobné tiskoviny, kalendáře aj.)
    − podpora výroby propagačních
předmětů (suvenýrů) a dalších vý-
robků spojených se jménem Gustava
Mahlera a Jihlavy
    − podpora všech ostatních aktivit
souvisejících s osobností Mahlera s
cílem zviditelnění města Jihlavy (v
oblasti cestovního ruchu, kultury, ob-
chodu apod.) a za účelem pestré ce-
loroční kulturní nabídky regionální-
ho, celostátního i mezinárodního vý-
znamu
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Žádost řádně vyplněná, doložená
přílohami a CD musí být doručena
osobně prostřednictvím podatelny
magistrátu nebo poštou na adresu Ma-
gistrát města Jihlavy, Masarykovo
nám. 1, 586 28 Jihlava od data 29.
září 2008 nejpozději do data 7. listo-
padu 2008 do 12 hodin! I v případě
podání poštou je pro včasnost rozho-
dující datum razítka podatelny ma-
gistrátu (tj. 7. 11. 2008).
    
    
VÝZVA
    
    1) Název programu:
    REPREZENTACE MĚSTA
    pro období 1. 1. − 31. 12. 2009
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem tohoto grantu je podpora jed-
notlivců, kulturních souborů, sdruže-
ní a spolků působících na území měs-
ta Jihlavy, které v daném období rea-
lizují cestu a významně reprezentují
jihlavskou kulturní scénu, a tedy i
samotné město Jihlavu, v zahraničí a
na území České republiky.
    Finanční podpora je určena pouze
na náklady spojené s dopravou, a to
pouze na každého jednotlivce či sku-
pinu osob, které se prokazatelně
účastní vystoupení, a účast na zahra-
niční cestě je nezbytná.
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Žádost řádně vyplněná doložená
přílohami a CD musí být doručena
osobně prostřednictvím podatelny
magistrátu nebo poštou na adresu Ma-
gistrát města Jihlavy, Masarykovo
nám. 1, 586 28 Jihlava od data 29.
září 2008 nejpozději do data 7. listo-
padu 2008 do 12 hodin! I v případě
podání poštou je pro včasnost rozho-
dující datum razítka podatelny ma-
gistrátu (tj. 7. 11. 2008). Žádost o
podporu na cestu, která v době ter-
mínu řádného podání není známa, je
možno podat v průběhu celého roku
2009.
    
    

    VÝZVA
    
    1) Název programu:
    TŘÍLETÝ PROJEKT
    pro období 1. 1. 2009 − 31. 12.
2011
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem projektu je podpořit vý-
znamné subjekty jihlavské kulturní
scény, které se dlouhodobě podílejí
na vytváření klíčových kulturních akcí
a aktivit v Jihlavě, dát jim určitou fi-
nanční jistotu po dobu tří po sobě
jdoucích let a umožnit jim tak větší a
systematičtější rozvoj.
    Tento projekt je určen: − pro pod-
poru činnosti kulturních zájmových
souborů, kroužků, sdružení působí-
cích na území města Jihlavy; − pro
podporu kulturních akcí a aktivit or-
ganizovaných každoročně (tradice) ve
městě Jihlava, mající "jméno", spole-
čenský význam pro město Jihlavu,
propagující město či mající celostátní
nebo mezinárodní význam; − na akci,
jejíž příprava si vyžaduje větší čas
než 1 rok a zároveň nepřesahuje 3
roky (víceletý projekt)
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Projekt lze předložit pouze na čin-
nost, akce a aktivity realizované v ob-
dobí od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a
finanční dotace musí být čerpána
pouze na schválený účel dohody dle
podané žádosti.
    
    
    VÝZVA
    
    1) Název programu:
    NOVÝ PROJEKT
    pro období 1. 1. − 31. 12. 2009
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem grantu je motivovat nejrůz-
nější jednotlivce i kulturní spolky,
sdružení a další subjekty k novým
aktivitám na jihlavské kulturní scéně.
Grant je především určen těm, kteří
dosud o podporu nežádali, kteří ne-
mají zkušenost s pořádáním větších
akcí a aktivit, nebo těm, kteří by rádi
obohatili jihlavskou kulturní krajinu
o novou − dosud nezastoupenou −
událost. Důvodem pro vyhlášení této
výzvy je skutečnost, že v minulosti
se tyto nové akce a aktivity posuzo-
valy společně s již zavedenými kul-
turními událostmi, čímž mohly být
znevýhodněny. Zároveň si tímto sta-
tutární město Jihlava slibuje oživení
kulturní scény o nové projekty. Ma-
ximální výše podpory na jednu žádost
je 50 000 Kč.
    Tento grant je určen: − pro podporu
činnosti kulturních zájmových sou-
borů, kroužků, sdružení působících
na území města Jihlavy − pro podporu
kulturních akcí a aktivit organizova-
ných během stanoveného období ve
městě Jihlava a příměstských částech
− pro podporu ediční a publikační čin-
nosti mající obsahovou vazbu k ji-
hlavské historii a přítomnosti nebo
jsou−li autory občané města Jihlavy
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Projekt lze předložit pouze na čin-
nost, akce a aktivity realizované od
1. 1. do 31. 12. 2009 a finanční dotace
musí být čerpána pouze na schválený
účel dohody dle podané žádosti.
    

    VÝZVA
    
    1) Název programu:
    KLUBOVÁ SCÉNA
    pro období 1. 1. − 31. 12. 2009
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Cílem podpory je zajistit v roce
2009 co nejpestřejší nabídku alterna-
tivní kultury v oblasti hudební scény
(popř. divadelní scény), a to v pro-
storách či zařízeních orientovaných
na tento žánr − v hudebních klubech
působících na území města Jihlavy
(nejméně 12 akcí).
    Grant je určen na podporu vystou-
pení živých hudebních skupin popř.
reprodukované hudby ve zmíněných
prostorách. Jde o jednorázové kon-
certy (či divadla), ale rovněž o pravi-
delná opakovaná vystoupení DJ apod.
Zaměření hudebního klubu nemusí
být pouze jednoho žánru, ale různých
alternativních žánrů (rock, folk, jazz,
country, literární a autorská čtení aj.)
    Důraz bude kladen na to, aby byly
v Jihlavě podpořeny takové hudební
kluby, které předloží ucelenou reál-
nou nabídku a budou přínosem jak
pro rozšíření nabídky kultury ve měs-
tě, tak pro návštěvníky klubů. Nabíd-
ka programu musí obsahovat přesný
termín, přesný název akce i vystupu-
jícího umělce, hudební skupiny, disk-
žokeje apod. Maximální výše podpory
na jednu žádost je 300 000 Kč.
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Projekt lze předložit pouze na akce
a aktivity realizované od 1. 1. − 31.
12. 2009 a finanční dotace musí být
čerpána pouze na schválený účel
smlouvy dle podané žádosti.

SPORT
    
    VÝZVA
    
    1) Název programu:
    NADSTANDARDNÍ SPORTOVNÍ
REPREZENTACE MĚSTA JIHLAVY
V ROCE 2007
    
    2) Popis a rozsah programu:
    Finanční dar se týká výhradně oce-
nění reprezentace města Jihlavy za
účast a výsledky jednotlivců a kolek-
tivů na TOP sportovních akcích − mi-
strovství světa a mistrovství Evropy v
roce 2007. Dosažený výkon (umístě-
ní) bude zařazen do hodnocení pouze
v případě, že v příslušném závodě
soutěžilo minimálně 6 závodníků (ko-
lektivů). Výjimku z tohoto ustanovení
může schválit Rada města Jihlavy.
    
    3) Časový harmonogram realiza-
ce projektu:
    Uzávěrka podávání podkladů pro
získání finančního daru je 24. října
2008. Vyplněné formuláře musejí být
doručeny osobně prostřednictvím po-
datelny magistrátu města nebo poštou
na adresu Magistrát města Jihlavy, od-
bor školství, kultury a tělovýchovy,
Helena Bartošová, Masarykovo ná-
městí 1, 586 28 Jihlava nejpozději do
data 24. 10. 2008. I v případě podání
poštou je pro včasnost rozhodující
datum razítka podatelny magistrátu
(tj. 24. 10. 2008). Na poskytnutí fi-
nanční podpory není právní nárok.
(Dle podkladů magistrátu zpracoval
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Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 23. 9. 2008

    Z důvodu zajištění ochrany osob-
ních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené znění
usnesení Zastupitelstva města Ji-
hlavy s omezeným rozsahem zpří-
stupňovaných osobních údajů −
označené xxx.
    

Usnesení č. 276/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e   n a   v ě d o m í
    informaci o provedených rozpoč-
tových opatřeních schválených Radou
města Jihlavy dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 277/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2
Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o
vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.
2142 Příjmy z podílu na zisku a divi-
dend a zvýšení výdajové části roz-
počtu tř. 5 Běžné výdaje § 3729 Ostat-
ní nakládání s odpady o částku
550.000,− Kč.
    

Usnesení č. 278/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2
Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o
vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.
2142 Příjmy z podílu na zisku a divi-
dend a zvýšení výdajové části roz-
počtu tř. 5 Běžné výdaje § 3419 Tělo-
výchovná činnost − příspěvky a dotace
o částku 500.000,− Kč
    a
    s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace pro FC Vysočina
Jihlava, a.s. na zajištění výchovného
procesu mládeže a správy letních sta-
dionů na rok 2008 ve výši 500.000,−
Kč.
    

Usnesení č. 279/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení příjmové části rozpočtu tř.
2 Nedaňové příjmy, § 3745 Péče o
vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.
2142 Příjmy z podílu na zisku a divi-
dend a zvýšení tř. 8 Financování −
převod z rozpočtu do Fondu pro opra-
vy domů ve výši 300.000,− Kč.
    

Usnesení č. 280/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit − oddělení
vodohospodářství mezi paragrafy:
    § 2310 Pitná voda
    § 2333 Úpravy drobných vodních
toků
    § 2321 Odvádění a čištění odpad-
ních vod a nakládání s kaly dle zdů-
vodnění.
    

Usnesení č. 281/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru informatiky:

    § 6171 Činnost místní správy
    Programové vybavení, výpočetní
techniky − 260.000,− Kč
    § 3631 Veřejné osvětlení
    Pasport veřejného osvětlení +
260.000,− Kč
    

Usnesení č. 282/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství, kultury a tělo-
výchovy:
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 3111 Předškolní zařízení
    Opravy − 95.000,− Kč
    Neinvestiční přípěvek pro MŠ Mo-
zaika + 95.000,− Kč
    § 3113 Základní školy
    Opravy − 43.000,− Kč
    Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Se-
ifertova + 43.000,− Kč
    Neinvestiční příspěvek pro ZŠ O.
Březiny + 100.000,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 3113 Základní školy
    Akce ZŠ O. Březiny − rekonstrukce −
100.000,− Kč
    

Usnesení č. 283/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 3612 Bytové hospodářství
    Realitní kanceláře − 361.500,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 3612 Bytové hospodářství
    Realitní kanceláře + 361.500,− Kč
    Ústřední topení M. Boží 20 a Ma-
sarykovo nám. 23, Kanalizační pří-
pojka Husova 22 a Brněnská 6
    

Usnesení č. 284/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 4351 Osobní asistence, pečova-
telská služba a podpora samostatného
bydlení DPS, penziony (správa údrž-
ba) + 1.210.000,− Kč
    § 3612 Bytové hospodářství
    Realitní kanceláře − 1.800.000,− Kč
    § 3613 Nebytové hospodářství
    Správa realit + 200.000,− Kč
    § 3319 Záležitosti kultury
    Opravy a udržování + 500.000,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 4351 Osobní asistence, pečova-
telská služba a podpora samostatného
bydlení Akce Zřízení STA − DPS Ji-
ráskova, K. Světlé  + 90.000,− Kč
    § 3421 Využití volného času dětí a
mládeže
    Akce Dětská hřiště − 200.000,− Kč
    

Usnesení č. 285/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesun z provozního rozpočtu do
kapitálového rozpočtu
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 6171 Činnost místní správy − kan-
celář tajemníka − 900.000,− Kč

    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6171 Činnost místní správy
    Služební vozidlo + 900.000,− Kč
    

Usnesení č. 286/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesun z kapitálového rozpočtu do
provozního rozpočtu
    tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6171 Činnost místní správy
    Akce Kartotéka objekt Tyršova ul.
− 392.000,− Kč
    Tř. 5 Běžné výdaje
    § 6171 Činnost místní správy
    Kancelář tajemníka − správa budov
+ 392.000,− Kč
    

Usnesení č. 287/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu kanceláře primátora:
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 2291 Mezinárodní spolupráce v
dopravě − 260.000,− Kč
    § 2143 Cestovní ruch + 100.000,−
Kč
    § 6171 Činnost místní správy +
30.000,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6171 Činnost místní správy
    Vybavení objektu Znojemská 4 +
130.000,− Kč
    

Usnesení č. 288/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru informatiky:
    tř. 5 Běžné výdaje
    § 3111 Předškolní zařízení +
60.000,− Kč
    § 3113 Základní školy − 304.000,−
Kč
    § 3114 Speciální školy + 4.000,−
Kč
    § 6171 Činnost místní správy −
390.000,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 3111 Předškolní zařízení +
160.000,− Kč
    § 3113 Základní školy + 390.000,−
Kč
    § 3114 Speciální školy + 80.000,−
Kč Dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 289/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    − zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, §
3612 Bytové hospodářství − příjmy z
privatizace o částku 5.300.000,− Kč
    − zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3612
Bytové hospodářství − výdaje na pri-
vatizaci o částku 5.300.000,− Kč
    

Usnesení č. 290/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    − zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, §
3639 Komunální služby a územní roz-
voj o částku 4.884.000,− Kč − zvýšení
tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639 Ko-
munální služby a územní rozvoj
     − výkupy (majetkový odbor) o část-
ku 4.334.000,− Kč

    − zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3639
Komunální služby a územní rozvoj
(majetkový odbor) o částku 550.000,−
Kč
    

Usnesení č. 291/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    − snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 3741
Ochrana druhů a stanoviš�, neinves-
tiční příspěvek pro Zoologickou za-
hradu Jihlava o 1.000.000,− Kč
    − zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, §
6409 Ostatní činnosti, rezerva o
100.000,− Kč
    − zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, §
2221 Provoz veřejné silniční dopravy,
akce Rekonstrukce zastávek MHD o
900.000,− Kč
    

Usnesení č. 292/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, §
6409 Ostatní činnosti − rezerva o část-
ku 135.000,− Kč a zvýšení tř. 5 Běžné
výdaje, § 6409 Ostatní činnosti − do-
tace poskytnutí dotace JEDNOTA,
spotřební družstvo v Třešti na činnost
pojízdné prodejny v roce 2008 ve výši
135.000,− Kč
    

Usnesení č. 293/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, §
6409 Ostatní činnosti − rezerva o část-
ku 150.000,− Kč a zvýšení tř. 6 Kapi-
tálové výdaje, § 3632 Pohřebnictví,
akce Zřízení nové vsypové loučky o
150.000,− Kč.
    

Usnesení č. 294/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesun v rámci kapitálového roz-
počtu
    tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6171 Činnost místní správy
    Akce Zkapacitnění spisovny Hlu-
boká 8 − 400.000,− Kč
    Akce Rekonstrukce Hluboká 3 +
400.000,− Kč
    

Usnesení č. 295/08 −

ZM
    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení tř. 8 Financování, pol. 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostřed-
ky o částku 32.400 tis. Kč a zvýšení
tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 32.400
tis. Kč a úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje
dle přílohy č.j. EO/5463/2008.
    

Usnesení č. 296/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení tř. 1 Daňové příjmy − pol.
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné činnosti o částku
4.250.000,− Kč a zvýšení tř. 6 Kapitá-
lové výdaje dle přílohy č.j. EO/
6085/2008.

(Pokračování na str. 40)
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Ministr Kalousek navštívil Jihlavu
    Ministra financí ČR Miroslav Ka-
lousek tento týden navštívil Vysočinu
a zavítal také na jihlavskou radnici.
Na krajské úrovni vedl jednání o pro-
středcích na likvidací skládky nebez-
pečných odpadů v Poz�átkách, vyjá-
dřil se také k situaci ve sklárnách Sklo
Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Mi-
nistr financí se zúčastnil také besedy
se studenty obchodní akademie a sešel
se se zástupci podnikatelů.

    Na radnici v Jihlavě přijal ministra
v zasedací místnosti rady primátor Ja-
roslav Vymazal a další radní. Primátor
Vymazal ocenil změnu v pravidlech
rozpočtového určení daní, diskutovalo
se také o videoloterijních terminálech.
Na závěr schůzky se ministr Kalousek
podepsal do pamětní knihy města.

−lm−

Setkání havířských
měst za rok v Jihlavě
    Dvanácté setkání hornických měst
proběhlo začátkem září v Mostu. Ak-
ce se zúčastnili také zástupci Jihlavy,
kde se odehraje následující ročník.
Pořadatelství akce přezvala z rukou
mosteckého primátora Vlastimila
Vozky náměstkyně primátora Irena
Wagnerová. −rt−

Kompost z Vysočiny
    Služby města Jihlavy (SMJ)nabízí
pod značkou svůj "Kompost z Vyso-
činy" nový produkt, průmyslový
kompost − organické hnojivo.
    "Hnojivo je vyráběno na kompos-
tárně Henčov, kde dochází ke zpraco-
vání materiálu (větví, dřevní štěpky,
trávy), obsahujícího rozložitelné or-
ganické látky a rostlinné živiny," řekl
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. To-
to hnojivo je ideálním materiálem pro
údržbu a hnojení zelených ploch,lze
jej s úspěchem použít při výsadbě
zeleně nebo při finálním modelování
terénu.
    Parametry hnojiva jsou výhodné
rovněž pro běžné použití v zeměděl-
ství jako podpůrného hnojiva. Kom-
post má pH 6−8,5, poměr C:N maxi-
málně 30, vlhkost 40−65 %. Výsledný
kompost je certifikován Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem ze-
mědělským pod číslem 2964.
    "Na kompostárnu přijímáme vstup-
ní materiál za cenu 150,− Kč za tunu
bez DPH," řekl Málek. Hnojivo pro-
chází postupným zpracováním podle
předepsaného technologického po-
stupu. Větve jsou štěpkovány, zalo-
žené komposty pravidelně překopá-
vány. Po dokončení technologického
procesu dojde k přesívání hnojiva na
sítu o velikosti ok 20x20 mm tak, aby
odběratel mohl hnojivo používat bez
nutnosti dalších úprav.

    Kompostárna Henčov má roční ka-
pacitu zpracovaného materiálu 5000
tun. "Skladem máme v současné době
zhruba 1000 tun zpracovaného kom-
postu, který nabízíme za následují-
cích podmínek:
− 200,− Kč / tunu bez DPH při odběru
více než 100 tun
− 350,− Kč / tunu bez DPH při odběru
méně než 100 tun
− 26,− Kč / km bez DPH (přeprava
vozidly LIAZ, Mercedes o kapacitě
cca 8m3, 6 tun)
    Zájemci o prohlídku výrobního
areálu a hnojiva se mohou domluvit
na osobní návštěvě na SMJ. Mimo
jiné se například dozví podrobné in-
formace o procesu výroby i technic-
kých parametrech hnojiva," doplnil
informaci Málek. −lm−
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MINISTRA financí Miroslava Kalouska (vlevo) přivítalo vedení města.
Foto: archiv NJR

Pověst o zaostávajícím kraji Vysočina
a městě Jihlava můžeme zapomenout

    V hodnocení prosperity skončila Vy-
sočina na šestém místě ze čtrnácti kra-
jů, v rychlosti vylepšování hospodář-
ského růstu se dostala dokonce na dru-
hou pozici. Jihlava je v žebříčku čty-
řiadvaceti měst dvanáctá, to je lepší
výsledek než jaký si vyslechly České
Budějovice nebo Karlovy Vary. Tak
dopadla Jihlava v projektu MasterCard
česká centra rozvoje.
    "Je to slušný výsledek," ohodnotil
umístění primátor Jaroslav Vymazal.
Analýza významu měst v české eko-
nomice ukázala na silné a slabé strán-
ky Jihlavy. Mezi ty lepší patří výhodná
poloha uprostřed republiky a velmi
dobrá dopravní dostupnost. Předností
je i rozvojový potenciál letiště v Hen-
čově a nadprůměrná bytová výstavba.
Hodnotitelé uznali, že v okrajových
částech města je příznivý stav život-
ního prostředí. K slabým stránkám při-

řadili odbytové problémy tradičních
výrobních odvětví, jako je třeba textil-
ní průmysl. Jihlava se nemůže chlubit
ani bezbariérovostí či dopravní ob-
služností některých částí města. Kraj-
ské město má i mezery v kapacitě a
kvalitě zařízení sociální péče.
    Podle primátora Vymazala má Ji-
hlava našlápnuto na posun v žebříčku
směrem nahoru. "Máme přijatý inte-
grovaný plán rozvoje města. V přípravě
je řada projektů, které by měly zlepšit
kvalitu života v Jihlavě," uvedl první
muž města. Peníze půjdou na vylep-
šení dopravní sítě i zkvalitnění sociál-
ních služeb. "Funguje u nás úspěšná
průmyslová zóna. Musíme nabídnou
další prostory podnikatelům, aby tady
mohli zakotvit," doplnil Vymazal. Po-
dle studie patří mezi příležitosti kraj-
ského města rozvoj Vysoké školy po-
lytechnické i efektivní využití evrop-
ských peněz. Naopak hrozbou pro

město může být stupňování globální
konkurence. "Ta může vést k zániku
některých tradičních výrobních odvětví
či k odchodu investorů do destinací s
levnější pracovní silou," uvádí se v
analýze, která vycházela ze strategic-
kých dokumentů města a statistických
údajů.
    Jihlava je dvacáté město v republice
podle počtu obyvatel. Muži zde mají
naději na dožití 73 let, což je sedmá

nejvyšší hodnota mezi městy. U žen
se jedná o skoro 80 let, což znamená
čtvrté místo v žebříčku. Primátora Vy-
mazala přimělo studování žebříčku i
k upozornění na historické vlivy. "Po
odsunu velkého množství obyvatel ně-
meckého původu zaznamenala Jihlava
velký příliv lidí z celé republiky. Chyběl
tady zdravý patriotismus, a ten tady v
posledních letech vzniká," dodal Vy-
mazal. Zdroj: Mladá fronta Dnes

Foto: J10-PM
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Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
(Pokračování ze str. 36)

Usnesení č. 297/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    snížení tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6409 Ostatní činnosti, rezerva o
2.000.000,− Kč
    § 6171 Činnost místní správy
    akce Kartotéka objekt Tyršova ul.
o 460.000,− Kč
    akce Zkapacitnění spisovny Hlu-
boká 8 o 170.000,− Kč azvýšení vý-
dajové části rozpočtu tř. 5 Běžné vý-
daje, § 3639 Komunální služby a
územní rozvoj − čistota města (odbor
dopravy) o částku 2.630.000,− Kč
    

Usnesení č. 298/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení dle Mechanismu pro vytvo-
ření a použití účelových prostředků
"Fondu rozvoje bydlení na území
města Jihlavy" v celkové výši
1.221.500,− Kč žadatelům:
    Nováková Božena, Pístov 5, Jihlava
311.500,− Kč
    Chvátal Karel, Humpolecká 26, Ji-
hlava 480.000,− Kč
    Frulová Jana, Zahradní 13, Jihlava
50.000,− Kč
    Společenství vlastníků jednotek
obytného domu Bří Čapků
2433/25,27 180.000,− Kč Jihlava
    Hubocký Radek, Na Hliništi 17, Ji-
hlava 200.000,− Kč
    

Usnesení č. 299/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu způsobu (jiný způsob) čer-
pání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
xxx, dle zdůvodnění a přílohy č.j.
ORM/1350/2008.
    

Usnesení č. 300/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    jiný způsob čerpání půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení xxx dle zdůvod-
nění a přílohy č.j. ORM/1349/2008.
    

Usnesení č. 301/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    neinvestiční transfery obcím dle
přílohy č.j. EO/5664/2008 v celkové
výši 341 127 Kč dle zdůvodnění a
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření
− zvýšení příjmové části rozpočtu pol.
1113 Daň z příjmu fyzických osob z
kapitálových výnosů a zvýšení výda-
jové části rozpočtu § 6409 Ostatní
činnosti jinde nezařazené ve výši 341
500 dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 302/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí věcného daru (520 ks
stravenek Gastro Pass v celkové hod-
notě 26 000,− Kč) Středisku křes�an-
ské pomoci Jihlava, Čajkovského 9,
Jihlava dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 303/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prominutí dluhu na poplatcích z

prodlení k bytu č. 2, 1+2, Jarní 4,
Jihlava, xxx ve výši 37.869,20 Kč ke
dni 18.7.2008.
    

Usnesení č. 304/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prominutí placení nájemného a
služeb za byt zvláštního určení č.
103, F.X. Šaldy 5075/4, Jihlava, při-
děleného xxx, za období září 2007
až duben 2008.
    

Usnesení č. 305/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 19, 1+3, Jarní 19, Jihlava xxx,
ve výši 284.032,90 Kč včetně poplat-
ků z prodlení, které k 18. 8. 2008
činí 176.357,90 Kč.
    

Usnesení č. 306/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 3, 1+1, Fritzova 15, Jihlava xxx
ve výši 68.069,40 Kč včetně poplatků
z prodlení, které k 8. 8. 2008 činí
41.783,40 Kč.
    

Usnesení č. 307/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 3, 1+1, Benešova 20, Jihlava
xxx ve výši 167.424,90 Kč včetně po-
platků z prodlení, které k 24. 7. 2008
činí 109.310,90 Kč.
    

Usnesení č. 308/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 3, 1+2, Malátova 5, Jihlava xxx
ve výši 26.808,− Kč včetně poplatků
z prodlení, které k 6. 8. 2008 činí
7.632,40 Kč.
    

Usnesení č. 309/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 2, 1+2, Úvoz 21, Jihlava, xxx ve
výši 62.192,60 Kč včetně poplatků z
prodlení, které činí 16.046,10 Kč.
    

Usnesení č. 310/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 2, 1+1, Karolíny Světlé 13, Ji-
hlava xxx ve výši 46.953,− Kč včetně
poplatků z prodlení, které k 11. 6.
2008 činí 29.942,− Kč.
    

Usnesení č. 311/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    odstoupení statutárního města Ji-
hlavy jako postupitele od Smluv o
postoupení pohledávky a to:
    a) s postupníkem xxx (Smlouva o
postoupení pohledávky evidenční
číslo 341/OSR/06)
    b) s postupníkem xxx (Smlouva o
postoupení pohledávky evidenční
číslo 833/OSR/06)
    c) s postupníkem xxx (Smlouva o
postoupení pohledávky evidenční
číslo 40/OSR/06) dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 312/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Projekt ří-
zení IPRM JV 001 − manažer IPRM"
do kontinuální výzvy Regionálního
operačního programu NUTS II Jiho-
východ, Prioritní osa 3 − Udržitelný
rozvoj měst a venkovských sídel, Ob-
last podpory 3.1 − Rozvoj urbanizač-
ních center, Projekty − Integrovaný
plán rozvoje měst a
    z a v a z u j e   se
    k zajištění spolufinancování pro-
jektu "Projekt řízení IPRM JV 001 −
manažer IPRM" a zajištění jeho fi-
nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu.
    

Usnesení č. 313/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Centrum
environmentální výchovy v Jihlavě"
do Operačního programu Životní pro-
středí (OPŽP), Prioritní osa 7 − Rozvoj
infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu, Ob-
last podpory 7.1 − Rozvoj infrastruk-
tury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a en-
vironmentálních informací a
    z a v a z u j e   s e
    k zajištění vlastních zdrojů spolu-
financování projektu "Centrum envi-
ronmentální výchovy v Jihlavě".
    

Usnesení č. 314/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Zvyšování
retenční schopnosti krajiny, Jihlava"
do 3. výzvy Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP), Prioritní
osa 6 − oblast podpory 6.4. − Opti-
malizace vodního režimu v krajině a
    z a v a z u j e   s e
    k zajištění spolufinancování pro-
jektu "Zvyšování retenční schopnosti
krajiny, Jihlava" a zajištění jeho fi-
nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu.
    

Usnesení č. 315/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti Dopravního
podniku města Jihlavy, a.s. "Zavede-
ní nového odbavovacího systému
cestujících v MHD v krajském městě
Jihlava" do výzvy Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihový-
chod, Prioritní osa 1 − Dostupnost
dopravy, Oblast podpory 1.2 − Rozvoj
dopravní obslužnosti a veřejné do-
pravy a
    s o u h l a s í
    aby Dopravní podnik města Jihla-
vy, a.s. zajistil financování nákladů
spojených s realizací projektu ve výši
rovnající se krytí celého projektu z
vlastních zdrojů.
    

Usnesení č. 316/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    zřízení účelového fondu statutár-
ního města Jihlavy "Fond kofinanco-
vání evropských projektů"
     a
    s ch v a l u j e
    Statut Fondu kofinancování ev-

ropských projektů dle přílohy č.j.
EO/5662/2008.
    

Usnesení č. 317/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace − finanční pod-
pory subjektu:
    Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě,
Tyršova 12, Jihlava 172.000,− Kč
    − na náklady spojené se ztrátovostí
provozních nákladů kina Sokol v Ji-
hlavě v r. 2008 (energie, propagace,
služby spojů, materiálové výdaje, au-
torské poplatky, půjčovné filmů,
údržbu a opravy, odvody aj.)
    

Usnesení č. 318/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace − finanční pod-
pory subjektu:
    Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě,
Tyršova 12, Jihlava 93.000,− Kč
    − na náklady spojené se zpracová-
ním předběžné "Studie proveditel-
nosti" za účelem vybudování multi-
funkční alternativní kulturní scény
(z kina Sokol) v Jihlavě
    

Usnesení č. 319/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace − finanční pod-
pory: KLUBOVÁ SCÉNA subjektu:
    Lucie Neubauerová, Školní 8, Ji-
hlava 150.000,− Kč
    − na náklady související s úhradou
honorářů pro účinkující v rámci pro-
jektu "Kulturní podzim v TRANE" v
období září až prosinec 2008 v klubu
TRANE v Jihlavě
    

Usnesení č. 320/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    finanční spoluúčast statutárního
města Jihlavy s DKO, s.r.o. Jihlava
při pořádání společného koncertu
operní pěvkyně Evy Urbanové a zpě-
váka Karla Gotta v I. pololetí 2009 v
DS DKO v Jihlavě ve výši 135.000,−
Kč, která bude realizována formou
poskytnutí dotace v uvedené výši z
rozpočtu na rok 2009.
    

Usnesení č. 321/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace
    Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 122c, Jihlava
96.000,− Kč
    − na vybudování systému zavlažo-
vání fotbalového hřiště v areálu U
Cihleny
    

Usnesení č. 322/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí příspěvku společnosti
MATANA a.s., Malá Štupartská
1/646, Praha ve výši 100.000,− Kč na
obnovu a údržbu areálu židovského
hřbitova v Jihlavě, poskytnutí pří-
spěvku JOLS, s.r.o., Milíčov 10 ve
výši 300.000,− Kč na obnovu objektu
Křivá 1, Jihlava, poskytnutí příspěvku
Jitce Křivánkové, Dominikánská 7,
Jihlava ve výši 100.000,− Kč na ob-
novu objektu Dominikánská 7.

(Pokračování na str. 41)



Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
(Dokončení ze str. 40)

Usnesení č. 323/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dotaci z Fondu pro opravy domů
ve výši:
    32.700,− Kč JUDr. Pavel Červenec
na nemovitost Husova 26, Jihlava
    24.750,− Kč Vítězslav Talpa na ne-
movitost Úlehlova 6, Jihlava
    82.000,− Kč společenství vlastníků
jednotek pro dům Nad Plovárnou 16,
Jihlava
    100.000,− Kč Medica, s.r.o. na ne-
movitost Březinova 62a, Jihlava (bez-
bariéry)a
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.
    

Usnesení č. 324/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 630/08−RM
    20.000,− Kč pro Jana Palovčíka na
nemovitost Václavkova 10, Jihlava a
    s ch v a l u j e
    23.000,− Kč pro Jana Palovčíka na
nemovitost Václavkova 10, Jihlava a
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.
    

Usnesení č. 325/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 187/07−RM
    90.000,− Kč pro Občanské sdružení
Jiráskova 10, Jihlava a
    s ch v a l u j e
    97.350,− Kč pro Občanské sdružení
Jiráskova 10, Jihlava a
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.
    

Usnesení č. 326/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku Základní škole Jihlava, Seifertova
5 z prostředků Pojistného fondu sta-
tutárního města Jihlavy ve výši
20.320,− Kč.
    

Usnesení č. 327/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu účelu již poskytnuté fi-
nanční dotace pro Občanské sdružení
pro podporu a péči o duševně ne-
mocné VOR Jihlava, schválené Za-
stupitelstvem města Jihlavy dne 15.
4. 2008 usnesením č. 88/08−ZM a
změnu adresy sídla organizace, dle
přílohy č.j. OSZ/12625/2008.
    

Usnesení č. 328/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu části usnesení č.
218/08−ZM dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 329/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    m ě n í
    část usnesení č. 90/08−ZM ze dne
15. 4. 2008 týkající se vyplacení pří-
spěvků (dotací) z rozpočtu statutár-
ního města Jihlavy (SMJ) a Minister-
stva kultury České republiky (MK)
majitelům nemovitých kulturních pa-

mátek zařazených do Programu re-
generace Městské památkové rezer-
vace Jihlava na rok 2008 SMJ MK
    Královská kanonie premonstrátů
na Strahově,
     2,000.000,− Kč
     200.000,− Kč Praha 1, Strahovské
nádv. 1
    Kostel sv. Jakuba − obnova dlažby
kostela, odvětrání obvodového zdiva
Statutární město Jihlava, Masarykovo
nám. 1, Jihlava
     300.000,− Kč Masarykovo nám.
19 − obnova střechy vč. opravy krovu
    s ch v a l u j e
    změnu příspěvku (dotace) z roz-
počtu Ministerstva kultury České re-
publiky na obnovu památek zařaze-
ných do Programu regenerace Měst-
ské památkové rezervace Jihlava na
rok 2008 SMJ MK
    Královská kanonie premonstrátů
na Strahově,
     2,000.000,− Kč
     Praha 1, Strahovské nádv. 1
    Kostel sv. Jakuba − obnova dlažby
kostela, odvětrání obvodového zdiva
Statutární město Jihlava, Masarykovo
nám. 1, Jihlava
     500.000,− Kč Masarykovo nám.
19 − obnova střechy vč. opravy krovu
    

Usnesení č. 330/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    v y d á v á
    na základě § 6 odst 5 a § 54 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánová-
ní a stavebním řádu (dále jen sta-
vební zákon) v platném znění a na
základě § 171 − 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád v platném
znění Soubor změn č. 5 územního
plánu města Jihlavy jako opatření
obecné povahy s tím, že do schvále-
ného znění změn územního plánu
budou zapracována stanoviska do-
tčených orgánů státní správy, námit-
ky vlastníků pozemků a staveb a další
připomínky podané v zákonem sta-
noveném termínu pro projednání ná-
vrhu souboru změn č. 5, a které jsou
uvedené ve zdůvodnění tohoto ná-
vrhu,
    p o v ě ř u j e
    vedoucího úřadu územního plá-
nování
    − opatřit dokumentaci souboru
změn č. 5 záznamem o účinnosti (§
14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti)
    − zajistit uložení souboru změn č.
5 opatřeného záznamem o účinnosti
na Magistrátu města Jihlavy (stavební
úřad) a na Krajském úřadu kraje Vy-
sočina (odbor územního plánování a
stavebního řádu) a zveřejnění údajů
o vydaném souboru změn č. 5 způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 165 stavebního zákona)
    − zajistit vyplnění registračního lis-
tu změn a jeho odeslání nadřízenému
orgánu územního plánování (§ 162
stavebního zákona).
    

Usnesení č. 331/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    na základě § 6 odst. 5 písm. b) a
dle § 47 odst 5 a § 55 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zá-
kon) ve znění pozdějších předpisů

návrh na doplnění zadání Souboru
změn č. 6 územního plánu města Ji-
hlavy o požadavky:
    1. 6. 91 − zařazení plochy letiště u
Henčova do veřejně prospěšných sta-
veb
    2. 6. 92 − změna funkčního využití
území mezi komunikací III/038241
ve směru na Hybrálec a rybníkem
Borovinka ze smíšené zóny na loka-
litu vhodnou pro realizaci individu-
álního bydlení
    

Usnesení č. 332/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    na základě § 6 odst. 5 písm. a), §
62 a 71 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řá-
du (dále jen stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů záměr pořídit
změnu Regulačního plánu Handlovy
Dvory a dle § 64 stavebního zákona
a předkládaný návrh zadání této změ-
ny;
    u k l á d á ÚÚP
    pokračovat v pořizování změny re-
gulačního plánu za těchto podmínek
    1. dojde ke změně uspořádání
obytného souboru
    2. dopravní obsluha a inženýrské
sítě budou přivedeny v koridoru pro-
dloužené ulice Okružní
    3. na prodloužení Okružní ulice a
hlavních řadů inženýrských sítí bude
participovat město v poměru výměr
zastavitelných pozemků
    

Usnesení č. 333/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    z ř i z u j e
    příspěvkovou organizaci s názvem
Základní umělecká škola Jihlava, pří-
spěvková organizace, ke dni 1. 1.
2009
    s ch v a l u j e zřizovací listinu
příspěvkové organizace s názvem Zá-
kladní umělecká škola Jihlava, pří-
spěvková organizace dle přílohy č.j.
OŠKT/634/2008
    s ch v a l u j e
    − darovací smlouvu č.j. OŠKT/
636/2008
    − smlouvu o bezúplatném převodu
práv a závazků Základní umělecké
školy Jihlava dle přílohy č.j. OŠKT/
637/2008
    − smlouvu o převzetí vzdělávacích
činností č.j. OŠKT/638/2008
    p o v ě ř u j e
    odbor školství, kultury a tělový-
chovy Magistrátu města Jihlavy (dále
jen OŠKT) k fyzickému převzetí mo-
vitého majetku a vedoucího OŠKT k
podpisu předávacího protokolu mezi
dárcem a obdarovaným dle darovací
smlouvy č. j. OŠKT/636/2008.
    

Usnesení č. 334/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 1661/1 v k.
ú. Jihlava o výměře 325 m2, dle do-
sud nezapsaného geometrického plá-
nu č. 4675−30/2008 pro k. ú. Jihlava,
za cenu 880.000,− Kč xxx, dle přílohy
č. MO/3899/2008.
    

Usnesení č. 335/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 3290/2 v k.
ú. Jihlava se stavbou zdi na pozemku

p. č. 3290/2, včetně opěrných pilířů
umístěných na pozemku p. č. 3290/1,
xxx za kupní cenu celkem 39.000,−
Kč dle přílohy č. MO/4067/2008.
    

Usnesení č. 336/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 537 v k. ú.
Hruškové Dvory o výměře 371 m2
za cenu 59.000,− Kč xxx dle přílohy
č. MO/3900/2008.
    

Usnesení č. 337/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 105 v k. ú.
Sasov, xxx za kupní cenu 10,− Kč/m2
dle přílohy č. MO/4063/2008.
    

Usnesení č. 338/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/3 o výměře 20 m2 xxxxxx,
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmí-
nek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 339/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/5 o výměře 20 m2 xxxxxxx
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmí-
nek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 340/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/8 o výměře 22 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    
(Druhou část usnesení městského za-
stupitelstva přineseme v dalším vy-
dání NJR - pozn. red.)
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Logičtější je rekonstrukce HZS než nová hala
    Zeptali jsme se městských zastupitelů: Zdá se, že mezi zastupiteli pa-
nuje shoda v názoru, že Jihlava potřebuje multifunkční halu. Jednota
však zřejmě není v tom, zda má vzniknout rekonstrukcí HZS, nebo se
má postavit objekt na "zelené louce". Jaké jsou podle vašeho názoru
výhody a nevýhody těchto řešení a k čemu se kloníte?

KSČM
Madonna do Jihlavy nepřijede

    Shoda mezi zastupiteli panuje v
tom, že je potřeba něco dělat se zim-
ním stadionem v Jihlavě. Proto již
Městské zastupitelstvo rozhodlo, že
se Horácký zimní stadion bude re-
konstruovat podle tak zvané varianty
C projektové studie. Varianty velko-
rysé, ale ještě pro město finančně
únosné.
    Nevím tedy, o čem se znovu baví-
me. Všichni víme, jak by bylo líbivé
vybudovat multifunkční halu na ze-
lené louce s parkovištěm pro stovky
aut za miliardu. A zadlužit město na
řadu volebních období. A rozhodnout
o tom v polovině současného voleb-
ního období, kdy téměř jistě se stavba
zahájí až ve volebním období příštím.
    Jsem přesvědčen, že Jihlava má i
jiné a důležitější priority, než je mul-
tifunkční hala, to, prosím, nemá nic
společného se zimním stadionem. Je
třeba vzít v úvahu i velkou režii mul-
tifunkční haly, kdyby byla ve správě
a majetku města. Sazka Arena je toho
příkladem. Rolling Stones nebo Ma-
donna jistě do Jihlavy nepřijede a pro
jiné skupiny s masovou účastí diváků
se v Jihlavě místo vždy našlo a najde.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města

    

Nezávislí občané Jihlavy
Preferuji výstavbu

mimo centrum
    Multifunkční hala v centru není
dobré řešení, prohloubí se komplikace
s dopravní obslužností a především s
parkováním, ani hlučnost není bez-
významný faktor.
    Navržená přestavba je zpracovaná
kvalitně, ale architekt byl limitován
původní stavbou a to samozřejmě pro-
jekt degraduje.
    Preferuji výstavbu mimo centrum,
například ve spojení s nějakým no-
vým nákupním centrem, které by za-
investovalo parkoviště.

Vladislav Jiroušek,
zastupitel města

    

ODS
Nelze dosáhnout na peníze EU
    Zastupitelé svým rozhodnutím z
minulého roku, kdy schválili zadání
zpracování projektové dokumentace
přestavby Horáckého zimního stadio-
nu (HZS) na multifunkční halu, dali
odpově� na otázku, zda stavět na ze-
lené louce, nebo přebudovat stávající
objekt HZS.
    Stavět na zelené louce by zname-
nalo při "okleštěném" provedení haly
investici cca 750 milionů korun.
    Druhou variantu lze rozdělit na dvě
etapy, přičemž 1. etapa zahrnuje kom-
pletní multifunkční halu pro 5 tisíc
sedících diváků a náklady ve výši 460
milionů (neúplná, ale funkční verze
349 milionů).
    Druhá etapa obsahuje výstavbu
parkovacího domu pro 234 aut, dru-

hou ledovou plochu a spojovací krček,
a to nákladem 207 milionů.
    Proč druhá varianta? Protože se na-
cházíme ve zcela mimořádném ob-
dobí (2007 − 2013), ve kterém může-
me čerpat dotace z evropských Struk-
turálních fondů a tomu musíme při-
způsobit i výběr projektů, na které
lze získat dotace a které město potře-
buje. Město si k tomuto účelu již vzalo
půjčku ve výši 200 milionů a úspěšně
začalo realizovat řadu projektů a další
připravuje.
    Programové prohlášení Rady města
obsahuje také zmíněnou přestavbu
HZS, na kterou ale nelze dostat dotaci
z evropských fondů. Naší snahou je
však dostát tomuto prohlášení. Vzhle-
dem k velmi příznivé dluhové službě
si může město dovolit vzít i úvěr po-
třebný k financování 1. etapy výstav-
by multifunkční haly. Situace se ještě
vylepší od 1. 1. 2009, kdy se město
stane plátcem DPH. Vedení města ta-
ké vyvíjí aktivity směřující k získání
peněz ze spolufinancování. Krajské
město si takové zařízení určitě za-
slouží.

Jaroslav Vymazal,
primátor města

    

KDU−ČSL
Zůstal by zchátralý stadion

    Město v nedávné době koupilo od
Sokola Horácký zimní stadion, který
byl postaven již v 60tých letech, a
jeho stav vyžaduje generální rekon-
strukci. V této souvislosti se rozpou-
tala diskuze, jakým způsobem HZS
rekonstruovat, či postavit stadion no-
vý.
    Je rozumné, že rekonstruovaný či
nový stadion by měl být využitelný i
pro jiné sporty, či některé kulturní
pořady nebo výstavy. S tímto poža-
davkem by se projektant určitě lépe
vyrovnal, kdyby novou halu projek-
toval na "zelené" louce.
    Podle hrubých propočtů by nově
stavěná hala byla o několik set tisíc
korun dražší a navíc by nám zůstal
uprostřed města zchátralý stadion,
pro který bychom těžko hledali jiné
využití. Možná i fanoušci hokeje, kteří
zde zažili slávu jihlavského hokeje,
by se těžko s tímto místem loučili. Z
těchto důvodů se jeví rekonstrukce
stávajícího stadionu pro město vý-
hodnější.

Josef Kodet,
náměstek primátora

    

ČSSD
Logičtější rekonstrukce HZS

    Krajské město Jihlava skutečně po-
třebuje víceúčelovou halu, protože
prostory na pořádání větších sportov-
ních a kulturních akcí ve městě, při
vší úctě ke stávajícím zařízením, jsou
omezené. Když navíc uvážíme, že Ho-
rácký zimní stadion potřebuje nutně
rekonstrukci, nabízí se myšlenka spo-
jit nutnost rekonstrukce zimního sta-
dionu s vybudováním multifunkční
haly.
    Ještě před několika lety by asi byla
vážně zvažována varianta výstavby

víceúčelové haly na předměstí Jihlavy
− asi na pozemcích města po pravé
straně výpadovky na Pelhřimov.
    Tato varianta je zdánlivě jedno-
dušší, při výstavbě nové haly lze re-
lativně přesně vypočítat celkové ná-
klady stavby, pozemky pro novou ha-
lu jsou v majetku města a v územním
plánu je prostor určen pro občanskou
výstavbu.
    Potom je ale namístě otázka, proč
město Horácký zimní stadion i s po-
zemky složitě kupovalo, proč se už
dříve koncepčně nerozhodlo, zda po-
stavit halu novou, nebo rekonstruovat
starý stadion.
    Rekonstrukce padesát let starého
stadionu na víceúčelovou halu je sta-
vebně složitější záležitost než výstav-
ba haly nové. Tak jako při každé re-
konstrukci i tady hrozí potřeba více-
prací, jejichž rozsah se, na rozdíl od
novostavby, odhaduje jen obtížně.
    Nyní předpokládané náklady na
střízlivou přestavbu zimního stadionu

dosahují částky 400 mil. Kč. Argu-
mentem pro rekonstrukci stávajícího
stadionu může být také to, že i v dal-
ších krajských městech šla města ces-
tou rekonstrukce stávajících zimních
stadionů (Hradec Králové, Pardubice,
Liberec, České Budějovice, Ostrava −
Poruba). Všechna vyjmenovaná zaří-
zení jsou ve vlastnictví měst, ale žá-
dné z nich rekonstruovanou víceúče-
lovou halu neprovozuje.
    Město Jihlava ovšem stamilionovou
částku na rekonstrukci zimního sta-
dionu v rozpočtu nemá. Získat na re-
konstrukci úvěr by nebyl žádný prob-
lém, dovedu si představit, že bankovní
domy by se předháněly v lákavých
nabídkách, ale jako vhodnější formu
financování bych spatřoval v dlouho-
dobém pronájmu zimního stadionu
společnosti, která z větší části jeho
rekonstrukci zaplatí. Dodavatelský
úvěr provozovatele a dodavatele re-
konstrukce stadionu tak nezvýší dlu-
hovou službu města.
    Pokud uvážíme, že město má v
úmyslu vybudovat v horizontu osmi
let další tréninkovou umělou ledovou
plochu při základní škole Seifertova,
která nahradí vedlejší ledovou plochu
u zimního stadionu, tak mi vychází
přece jen o něco logičtější rekon-
strukce Horáckého zimního stadionu
než výstavba nové haly na zelené lou-
ce.

Petr Pospíchal,
zastupitel města

    

Strana zelených
Požadujeme

vypracování studie
    Rekonstrukce HZS je investicí, kte-
rá zásadně ovlivní rozpočet města na

další roky a zasáhne do života oby-
vatel v Jihlavě.
    Před samotnou realizací stavby je
ve hře několik otázek, na které by
nám mohli dát odpovědět i samotní
občané − potřebujeme nový stadion?
Pokud ano, kdo ho má zaplatit, jakou
funkci má plnit, k čemu má sloužit a
kde jej vlastně postavit?
    Forma veřejného projednávání, v
rámci které budou na stole ležet při-
nejmenším dvě rovnocenně zpraco-
vané varianty (rekonstrukce a vý-
stavba na "zelené louce") by byla zce-
la transparentní a dala by nám do
ruky jasný mandát.
    Nedobrá zkušenost s umístěním Ci-
ty Parku i fotbalového stadionu by
měla být dostatečnou výzvou k tomu,
aby o stavbě za minimálně 500 mil.
Kč rozhodla úzká skupina lidí v za-
stupitelstvu. Zelení opakovaně žádali
vypracování studie stavby na zelené
louce, aby mohlo dojít k objektivnímu
porovnání obou variant. K tomu bo-

hužel nedošlo, pokud ovšem nepova-
žujeme za studii skromný dvoustrán-
kový text, který nám byl předložen.
    Zastupitelský klub SZ proto poža-
duje vypracování studie proveditel-
nosti na výstavbu nové multifunkční
haly jako porovnání k uvažované re-
konstrukci starého HZS. Domníváme
se, že novostavba přináší především
tyto výhody:
    1. Varianta soukromého investora
stavby
    2. Podstatně větší šance na získání
soukromého provozovatele haly i pro-
fesionálního klubu. Stávající hala HZS
je "obklíčena" komunikacemi, par-
kem a navíc k ní těsně přiléhají ob-
jekty jiných vlastníků. Tato skuteč-
nost neumožňuje novému provozo-
vateli nabídnout mnohatisícovým zá-
stupům diváků další služby.
    3. Jednalo by se o skutečně multi-
funkční halu s alternativním využitím
pro jiné druhy sportu a kulturní vy-
stoupení.
    4. Přesunutí aktivity, která kromě
zábavy přináší také nárazové zvýšení
hluku a dopravního zatížení, mimo
centrum Jihlavy.
    5. Dostatečný počet parkovacích
míst.
    6. Přesnější odhad nákladů na vý-
stavbu.
    7. Uvolnění velmi cenného pozem-
ku v centru města.
    8. Nepřerušená možnost bruslení
pro veřejnost i pro sportovce. Provoz
staré haly i novostavby na sebe budou
navazovat.

Irena Wagnerová,
náměstkyně primátora

Vít Prchal,
městský zastupitel

Josef Sklenář,
městský zastupitel

Foto: 4201
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Dukle vyšel začátek sezony lépe než loni
    Prvoligoví hokejisté dvanáctiná-
sobného mistra republiky Dukly Ji-
hlava vstoupili 10. září do nové, již
padesáté třetí sezony.
    Stabilizované vedení klubu při-
pravilo těsně před prvním zápasem
přátelské setkání s fanoušky klubu,
kde byla představena jednotlivá
družstva hrající pod hlavičkou Duk-
ly.
    Došlo zde i na předvedení nových
dresů, křtu maskota klubu a před-
stavení generálního sponzora jihlav-
ského hokeje − Pivovaru Ježek.
    Největším předsezonním počinem
vedení Dukly v čele s generálním
manažerem Bedřichem Ščerbanem
byl právě podpis smlouvy s největ-
ším partnerem, který do Dukly při-
nese v následujících pěti letech mi-
lionové částky.
    "S Pivovarem Ježek jsem začal jed-
nat hned po mém příchodu do funkce
z jara letošního roku, ale jednání
tenkrát ztroskotala. Až s příchodem
nového majitele pivovaru dostala jed-
nání reálné obrysy, " řekl Ščerban.
    "Domluvili jsme se rychle a bez
problémů. Hledali jsme formu, jak
dostat Ježka zpět do povědomí lidí,
a jako jediná možnost nám vyšla
spolupráce se značkou Dukla. Navíc
by chtěl nový majitel investovat vý-
hradně v našem regionu," doplnil
obchodní ředitel Pivovaru Ježek Mi-
loš Vostrý.
    Do finančně zabezpečené sezony
vstoupila Dukla domácím zápasem
s Vrchlabím. Jihlavští hokejisté za-
čali velmi dobře. V 11. minutě vedli

již 2:0, další gól však nepřidali, a
tak se do hry dostali hosté, kteří se
postupně dostali do vedení 2:4. Duk-
la stačila v závěru pouze snížit na
konečných 3:4.
    Druhý zápas odehrála Jihlava na
ledě Panterů v Havířově. Ve velmi
vyrovnaném souboji rozhodl jediný
gól ve 4. minutě z hole domácího
hráče. Hostům nepomohlo k vyrov-
nání ani závěrečné power play. Z

Havířova se Dukla vracela s prohrou
fotbalovým výsledkem 1:0.
    Ve třetím kole došlo na jihlavském
ledě k derby s Třebíčí. Oba celky
byly před zápasem bez bodů. Začá-
tek opět zvládli lépe domácí, kteří
již ve 4. minutě vedli 2:0. Hosté der-
by zdramatizovali, když ve třetí tře-
tině snížili na 3:2, ale Dukla si první
vítězství 4:2 pojistila další brankou.
    I další zápas sehrála Dukla na do-
mácím ledě. V utkání s Medvědy z
Berouna mnoho gólů nepadlo. Útoč-
níkům Dukly se podařilo ve druhé
třetině skórovat dvakrát a když Mi-
lan Řehoř v jihlavské kleci udržel
čisté konto, skončil zápas vítězstvím
Dukly 2:0.
    Páté kolo znamenalo pro Jihlavské
třetí vítězství v řadě. Na ledě v Po-

rubě sice prohrávali, ale poté se čtyř-
mi góly radovali z vítězství 2:4.
    V dalším domácím zápase se v
Jihlavě poprvé představil nováček
soutěže Benátky nad Jizerou. Ani v
tomto zápase diváci mnoho branek
neviděli. Dukla dlouho vedla 1:0, Be-
nátky v poslední třetině vyrovnaly.
Prémiový bod za vítězství 2:1 v pro-
dloužení zajistil Dukle kapitán Ba-
kus.
    Sedmé kolo, poslední odehrané v
září, zavedlo hokejisty Jihlavy na led
Kadaně. Ze severu Čech si nakonec
po bojovném výkonu dovezli červe-
nožlutí tři body za vítězství 1:2.
    Pět vítězných zápasů vyneslo ho-
kejisty Dukly po odehraných sedmi
kolech na pátou příčku prvoligové
tabulky. −vš−

Do tří let FC Vysočina v první lize
JIHLAVA − Po hokejové Dukle se-
hnal nový zdroj finančních příjmů
také FC Vysočina. Novým strategic-
kým partnerem, jenž vstoupí do klu-
bu prostřednictvím navýšení zá-
kladního jmění (vzroste ze 2 na 7
milionů), je společnost Limar Capital
B.V.
    Tento záměr schválili zastupitelé
Jihlavy na svém zasedání s tím, že
smlouva dozná finální podoby do
začátku listopadu.
    Limar Capital představuje kon-
sorcium fyzických osob napojených
na podnikatelské aktivity PSJ, které
se rozhodly podporovat jihlavský
klub z vlastních finančních pro-
středků.
    "Jde o nizozemskou společnost,
již založily fyzické privátní osoby.
Figurují v ní osoby s českým občan-
stvím a dále občané ze zemí Evropské
unie. Společnost je pochopitelně ote-
vřena dalším partnerům, kteří by se
chtěli na této podnikatelské aktivitě
spolupodílet," upřesnil David Hraz-
díra z kontrolního orgánu finanční-
ho plnění společnosti.
    Nový finanční tok má pomoci eko-
nomické stabilizaci oddílu, aby se

mohl naplno soustředit na hlavní
cíl: do tří let postoupit zpátky do
Gambrinus ligy. Právě v tomto ča-
sovém horizontu se nový akcionář
zavázal setrvat ve struktuře FC Vy-
sočina, a podaří−li se cíle naplnit,
automaticky prodlouží svoji podpo-
ru o další tři roky.
    Celkem by společnosti Limar Ca-
pital a PSJ nalily do fotbalu v násle-
dujících šesti letech minimálně sto
milionů korun.
    "Nový akcionář vnímá FC Vysoči-
na jako perspektivní klub, do něhož
se vyplatí investovat. Účelem tříleté
lhůty pro postup do první ligy je co
nejvíce podpořit návratnost vynalo-
žených prostředků. Mimo to ale za-
ručuje, že nový akcionář bude ve
vlastním zájmu maximálně usilovat
o zdravý vývoj klubu," řekl František
Vaculík, generální ředitel PSJ.
    Vstup nového partnera přinese
nové rozložení podílů mezi akcio-
náři. Limar získá 42,85 procenta ak-
cií, firmě PSJ zůstane 40 a městu
Jihlava 14,3 procenta. Pivovar Jihla-
va se navýšení kapitálu nezúčastní
a jeho podíl se sníží na 2,85 pro-
centa. −cio, hm, TZ−

HLAVNÍ trenér FC Vysočina Karol Marko (vlevo) má v dosavadním průběhu
podzimní části druhé ligy důvod ke spokojenosti. Kromě toho, že jeho svě-
řenci zatím pouze jednou prohráli, jej může těšit umístění týmu na průběžné
druhé příčce tabulky a také vyhraná arbitráž ohledně setrvání útočníka
Petra Faldyny, jehož lanařilo na přestup Slovácko. A aby úspěchů nebylo
málo, vybojoval oddíl mladších žáků vynikající čtvrtou příčku na Danone
Cupu v Paříži − neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie.
Kádr A−týmu doznal v měsíci září několika změn. Na hostování do Bystrce
odešel útočník Vladimír Vácha. Zpět na Vysočinu se naopak vrátil Tomáš
Kalpan, nejlepší kanonýr v novodobé éře jihlavského klubu. Čerstvě bylo
dotaženo i jednání o přestupu forwarda Michaela Rabušice do Brna. FC
Vysočina za něj získala na přestup záložníka Martina Dupala, vysněného
útočníka Pavla Simra a blíže nespecifikovanou finanční kompenzaci. Ra-
bušic navíc dohraje podzim v Jihlavě na hostování. Foto: Michal Boček

Foto: 4301
Š: 152.00 / V: 73.00

OLDŘICH BAKUS (ve žlutém) jako správný kapitán vede své mužstvo k vítězstvím i v nové sezoně. Společně se svým
par�ákem z prvního útoku Danielem Hodkem okupují po sedmi kolech nejvyšší příčky kanadského bodování první
ligy. Daniel Hodek je s jedenácti body druhý, obklíčen dvěma útočníky Chomutova, a čtvrté místo patří s deseti body
právě Oldřichu Bakusovi. Z dosavadních sedmnácti vstřelených gólů jihlavského týmu patří oběma hráčům čtyři
přesné zásahy. Foto: Vladimír Š�astný

Foto: 4302
Š: 100.00 / V: 83.00
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Fotbalisté vítězí na všech frontách










