
STRANA     3 Aktuality NJR - DUBEN  2009

Ve dnech 11. - 12. 3. 2009 se v Jih-
lavě konala již 4. mezinárodní kon-
ference „Aktuální problémy cestov-
ního ruchu“, kterou ve spolupráci se 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska pořádala Vysoká 
škola polytechnická Jihlava. Letoš-
ním tématem bylo „Vzdělávání a vý-
zkum v cestovním ruchu“ a na kon-
ferenci na toto téma promluvila řada 
odborníků. O bližší informace jsme 
požádali náměstkyni primátora Ire-
nu Wagnerovou.

Jihlava a cestovní ruch – jak jsme 
na tom?

„Konference potvrdila, že cestovní 
ruch je součástí pozitivního vnímání 
našeho města, a že Jihlava a její okolí 
patří mezi významné turistické de-
stinace v České republice. Cestovní 
ruch je v současné době jedním ze 
základních pilířů rozvoje obcí, za-
městnanosti obyvatel, podnikatel-
ských příležitostí a významným láka-
dlem pro velké investice“. 

Je otázka cestovního ruchu jen 
záležitostí vedení města?

„Myslím si, že je velmi důležité in-
tenzivněji zapojovat i obyvatele a 
podnikatele našeho města, postupně 
je přesvědčit, že rozvoj cestovního 
ruchu v Jihlavě má smysl a že to je je-

Wagnerová: Cestovní ruch  není jen věcí města
den ze způsobů, který jim může za-
bezpečit zaměstnanecké příležitosti 
a otevřít možnosti pro další podni-
kání. Také povědomí občanů o řadě 
významných osobností, které jsou 
s Jihlavou a s jejím okolím spojeny 
(např. Deml, Florian, Mahler, Loos, 
Hoff mann, Zrzavý, Zvěřina, Schum-
peter, Smetana…) patří k zdravému 
patriotismu. Mnozí z nás jistě pro-
cestovali kus světa, mnohdy ale ne-
známe své město a jeho historii“. 

Jak je tomu například za hranice-
mi ČR?

„V rakouském městečku Ybbsitz, 
kde žil před svou smrtí jihlavský 
umělecký kovář Alfred Habermann, 
jsem viděla, jak jsou tamní lidé pyš-
ní na své město, jak nejsou lhostej-
ní ke svému okolí - bylo by pro ně 
ostudou, kdyby neměli před svým 
prahem zameteno. My jsme bohužel 
díky čtyřicetileté totalitě přestali být  
na své město hrdí a spoluzodpovědní 
za jeho vzhled. Ztráta citlivosti, ne-
vzdělanost, lhostejnost, ničení nejen 
památek, ale i rázu krajiny, likvidace 
alejí a remízků – to jsou jen některé 
z mnoha důsledků doby minulé. Ta-
ké přetržení normálního historické-
ho vývoje, to, že v Jihlavě existovaly 
tři rozdílné kultury – česká, německá 
a židovská a naše obrovská nevědo-
most o tomto faktu, jsou jistě jedním 
z důvodů, proč lidé vztah ke svému 
městu buď nemají, nebo jej teprve 
hledají. Jako nesmírně pozitivní vní-
mám nedávné vydání knihy Dějiny 
Jihlavy, která mnohé z nás poučí“.

Co pro turistický ruch dělá měs-
to?

„Městské Infocentrum při kance-

láři primátora pracuje na zvyšování 
kvality a množství propagačních ma-
teriálů i na rozšiřování nabídky turis-
tických atraktivit, kulturního vyžití 
i služeb pro návštěvníky města. Vel-
kou pozornost věnujeme vytváření 
nabídky produktů cestovního ruchu 
(tzv. balíčků služeb), tvorbě měst-
ských turistických okruhů  pro pěší 
i cyklisty, tématicky zaměřených jak 
na historii, památky a přírodní zají-
mavosti, tak na možnost sportovní-
ho vyžití. Snažíme se vytvářet tuto 
nabídku s ohledem nejen na poža-
davky jednotlivých skupin turistů, 
ale i jihlavských obyvatel. Velkým 
úspěchem je získání evropských do-
tací na dva projekty -  prvním je pro-
jekt „Poznejte Gustava Mahlera“ ve 
výši 8,5 mil. Kč a druhým pak pro-
jekt „Turisté, vítejte v Jihlavě“ ve výši 
6,9 mil. Kč“.    

Jaké větší akce letos město může 
nabídnout?

„Jihlava se stane letos velmi atrak-
tivní pro své obyvatele i pro návštěv-
níky města díky nabídce kulturních 
a společenských projektů, na jejichž 
přípravách intenzivně pracuje tým 
lidí. 17. dubna se otevřou brány Dol-
norakouské zemské výstavy, která se 
ponese ve znamení společné histo-
rie Česka a Rakouska a připomene  
pád „železné opony“ před dvaceti le-

ty. Dům Gustava Mahlera je jedním 
z partnerů výstavy, která bude probí-
hat ve městech Raabs, Horn a Telč. 
V rámci této výstavy čekáme větší 
návštěvnost města Jihlavy. Dalším 
významným počinem bude červno-
vé 13. setkání hornických měst tzv.
„Havíření“, jehož je v letošním roce 
Jihlava pořadatelem. Kromě boha-
tého kulturního programu včetně 
havířského průvodu, přednášek a 
„skoku přes kůži“ mohou návštěvní-
ci zhlédnout výstavu o jihlavské his-
torii v díle Gustava Kruma v Horác-
kém divadle a na Bráně Matky Boží a 
výstavu mapující život a dílo Johan-
na Haupta ve vstupní hale jihlavské 
radnice. Kromě tradičních festivalů 
– festivalu G. Mahlera Hudba tisíců 
a Festivalu dokumentárních fi lmů - 
bude na podzim tohoto roku velkým 
lákadlem výstava grafi k a plakátů Pa-
bla Picassa v Domě Gustava Mahle-
ra, kterou chystáme ve spolupráci 
s heidenheimským Kunstmuzeem. 
Město Jihlavu také mnoha dětem 
přiblížil Večerníček s příběhy o jež-
ku Aladinovi, chystáme pro ně i řadu 
zajímavých novinek – např. pexeso 
či omalovánky s jihlavskými moti-
vy. Věřím, že práce na zkvalitňování 
nabídky služeb návštěvníkům i jih-
lavským občanům přispěje k tomu, 
abychom své město měli rádi“.    -lm-

Irena 
Wagnerová

Možnost získání vyjádření 
k souladu projektového 

záměru spadajícího 
do tématických operačních 

programů s IPRM
Dne 17. 2. 2009 Zastupitelstvo 

města Jihlavy schválilo aktualizaci 
dokumentu IPRM (verze 1.2), kde 
v rámci schválených změn došlo mi-
mo jiné k rozšíření dokumentu a je-
ho příloh o aktivity spadající svým 
obsahem a zaměřením do tématic-
kých operačních programů (TOP). 

V rámci rozšíření dokumentu 
IPRM o aktivity TOP byly v maxi-
málním možném rozsahu s ohledem 
na pravidla IPRM zohledněny při-
pomínky odborné i široké veřejnos-
ti, které obdržel odbor rozvoje města 
na základě možnosti připomínkování 

těchto navržených aktivit TOP uve-
řejněné dne 7. 2. 2009 na interneto-
vých stránkách statutárního města 
Jihlavy.

Aktualizace dokumentu IPRM 
a jeho příloh o aktivity TOP nově 
umožní předkladatelům projekto-
vých záměrů spadajících do téma-
tických operačních programů, které 
budou realizovány na území statu-
tárního města Jihlavy a budou svým 
obsahem a zaměřením spadat do ně-
které z těchto nových aktivit zaměře-
ných na TOP, získat vyjádření k sou-
ladu jejich projektového záměru s 
IPRM, což jim umožní 10% bodové 
zvýhodnění z celkového počtu dosa-
žených bodů při věcném hodnocení 
jejich projektového záměru v rámci 
příslušného tématického operačního 
programu.

Podrobné informace o možnosti 
získání vyjádření k souladu předlo-
žených projektových záměrů TOP s 
IPRM, přesný popis celého postupu 
a formulář potřebný pro  předložení 
této žádosti jsou zveřejněny na in-
ternetových stránkách statutárního 
města Jihlavy (www.jihlava.cz) v sek-
ci Integrovaný plán rozvoje města, v 
záložce „Výzvy“ v odkazu „Možnost 
získání vyjádření k souladu projek-
tového záměru TOP s IPRM“. Bliž-
ší informace případně podá mana-
žer IPRM Bc. Iveta Dvořáková, tel.: 
567 167 478.

Informace pro odbornou veřejnost

Poskytnutí dotací
Město poskytne následující fi nanč-

ní dotace:
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 4.000,- Kč
- na pronájem sportoviště pro růz-

né soutěže - petang, kuželky, šipky
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 21.700,- Kč
- na pronájem bazénu ZŠ Demlova 

- plavání
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 12.000,- Kč
- na masáže a solné jeskyně
Centrum pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina                                  
Vrchlického 57, Jihlava 1.930,- Kč

Další dotace města
Usnesení z 59. schůze rady města

- na nákup kompenzačních pomů-
cek do půjčovny organizace - násta-
vec na WC - 2 ks a chodítko čtyřbo-
dové kráčející

Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením v ČR, 

Okresní organizace SPMP ČR Jih-
lava

Vrchlického 57, Jihlava 30.000,- Kč
- na ubytování na psychorehabi-

litačním pobytu v rekreačním stře-
disku Lesák, Chlum u Třeboně ve 
dnech 15. 8. - 22. 8. 2009 

ROSKA  JIHLAVA region. org. 
Unie Roska v ČR                                 

Březinova 136, Jihlava 2.500,- Kč
- na pronájem bazénu ZŠ Demlova
ROSKA  JIHLAVA region. org. 

Unie Roska v ČR                                 
Březinova 136, Jihlava 4.100,- Kč
- na pronájem tělocvičny v Domě 

dětí a mládeže, Brněnská 29, Jihlava
                                                                -lm-


