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ulovené v roce 2008 v honitbách ve 
správním obvodu Jihlavy.

Výstava bude v gotickém sálu rad-
nice v termínu 5. 5. - 11. 5. 2009.

Slavnostní zahájení dne 5. 5. ve 
13 hod.

Pozvánky 

Jihlavany nejvíce trápí doprava v 
Jihlavě a s tím související parkování. 
Vyplynulo to i z posledního průzku-
mu, který byl nedávno prezentován 
veřejnosti. Zeptali jsme se proto ná-
městka primátora Josefa Kodeta, co 
město připravuje za zlepšení. 

Anketa prokázala, že doprava ve 
městě trápí většinu obyvatel Jih-
lavy. Je Jihlava v tomto ojedinělá 
a proč, nebo se jedná o všeobecný 
jev?

Doprava je v současné době vše-
obecným problémem ve většině  
měst, a zvláště v historických. His-
torická zástavba v centru Jihlavy 
brání v realizaci zásadních změn, 
které by napomohly řešit situaci vy-
volanou současným stupněm mo-
torizace. To se týká samozřejmě i 
možnosti rozšíření vhodných ploch 
pro parkování.

Myslíte si, že jsou obyvatelé do-
statečně informováni o krocích 
města, jak chce situaci řešit? Proč 
například vždy po jednání do-
pravní komise města není k dis-
pozici tisková zpráva o domluve-
ných řešeních a projednávaných 
problémech?

Zamýšlená dopravní opatření jsou 
prezentována v NJR, JL i na inter-
netových stránkách města. Určitě 
tomu tak bylo i v případě provádění 
stavebních úprav na ulici Okružní 
nebo při realizaci dopravního pro-
pojení Březinek.

(Pokračování na str. 3) 

J. Kodet: Dopravní 
úpravy jsou náročné

Město Jihlava převzalo z iniciativy 
Sdružení hornických spolků a spo-
lečností pomyslnou štafetu oslav 
hornických tradic a pro rok 2009 se 
ujalo pořadatelství 13. setkání hor-
nických měst a obcí v České repub-
lice. Toto setkání se uskuteční ve 
dnech 19. - 21. června 2009.

Do krajského města se v rámci této 
akce sjedou delegáti z měst a spolků, 
které měly či dodnes mají mnoho 
společného s hornictvím, dolová-
ním, hutnictvím či havířskou tradicí. 
Kromě zástupců z ČR navštíví Jihla-
vu i delegáti ze Slovenska, a to spol-
ky ze Združenia banických spolkov a 
cechov Slovenska.

Zástupci se dostaví na 13. setkání 
ve většině případů v hornických uni-
formách, s prapory sdružení a spol-
ků. S některými přijedou hornické 

Jihlavské Havíření 2009
dechové hudby, které budou delegá-
ty reprezentovat ve velkém průvodu.
Ten v sobotu v 10 hodin vyjde z Ma-

Město na „zimáku“ opraví jen to 
nejnutnější – jižní prosklenou stě-
nu stadionu, která hrozí vypadnu-
tím skel. Pro rekonstrukci zimního 
stadionu se totiž objevily na obzoru  
dotace, se kterými se dříve příliš ne-
počítalo. 

To rozhodlo, že zastupitelé schváli-
li na nutné opravy jen tři miliony ko-
run, protože další nutné opravy mo-
hou být udělány před nebo během 
velké rekonstrukce na víceúčelovou 
halu.

První dotaci poskytne EU na ved-
lejší zastřešenou halu v ulici Tolstého 
ve výši asi 140 milionů, město dá asi 
přes 75 milionů. Další velká dotace 
může přijít z EU například na zatep-
lení pláště budovy stadionu.

Zastupitelé se tentokrát  „zapotili“
Školská komise magistrátu dodala 

zastupitelům podnět ke sloučení ZŠ 
Demlova a Březinova, ale zastupitelé 
na tuto variantu nepřistoupili. Uzna-
li, že by z hlediska jednotného říze-
ní obou škol ubylo administrativy, 
ale vadila jim velká rozdílnost výuky 
obou škol. ZŠ Demlova má speciální 
třídy a panuje obava, že sloučením 
by nebylo možno věnovat postiže-
ným dětem tolik prostoru, jako mají 
nyní.

Další dva problémy vyvolaly roz-
sáhlou diskuzi a výměnu názorů. 
Prvním z nich byla žádost o milio-
novou dotaci DKO. Zasazoval se o 
ni mimo jiné zastupitel Zdeněk Ja-
roš, který prý měl možnost vidět vý-
sledky hospodaření DKO, ale město 

ofi ciálně možnost nahlédnout do 
hospodaření města nemá. Majite-
lem DKO jsou odborové svazy, které 
nechtějí ani slyšet o prodeji objektu 
městu. Žádost o dva hlasy neprošla.

Druhá diskuze se týkala problému, 
kdy jedna neplatička v minulosti ne-
platila nájemné, a to s úroky narostlo 
do statisícových částek. Neplatička 
sice dlužnou částku za nájemné po 
mnoha obstrukcích uhradila, ale na 
splácení úroků nemá jako důchodce 
možnosti. Město zastupitele upozor-
nilo, že postupovalo striktně podle 
platných zákonů, které někteří zastu-
pitelé považují za „nekřesťansky vy-
dřidušské“. Zastupitelé pověřili měs-
to dalším jednáním ve věci. Výpis z 
usnesení přinášíme uvnitř NJR.  -lm-

sarykova náměstí směrem Benešova, 
Palackého, M. Boží, Věžní, Benešo-
va, Palackého, M. Boží zpět na Masa-
rykovo náměstí. 

V 11 hodin zahájí pan primátor ofi -
ciálně celou akci, zároveň převezme 
putovní prapor od primátora města 
Most, který byl pořadatelem 12. se-
tkání v loňském roce a oznámí, kdo 
převezme tuto štafetu v roce příštím. 
Ofi ciální zahájení bude završeno svě-
cením tupláku v podání členů Cechu 
příbramských horníků a hutníků.

 V rámci těchto „hornických slav-
ností“ se ve dnech 19. - 21. června 
2009 zároveň uskuteční Den Ježka, 
Jihlavské folklorní léto, Koncert bez 
hranic a v neposlední řadě Jihlavský 
havířský průvod. Podrobný program 
slavností je uveden na str. 20 a 21.

                                                                -lm-

Josef 
Kodet

Chovatelská přehlídka 
trofejí zvěře

In-line závod O zlatou brusli
Závod se koná 14. května od 15 

hodin na ulici Vrchlického v Jihla-
vě.  Program uvnitř tohoto vydání.

Rozhovor


