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RUČNĚ kovaná plastika uměleckého kováře Davida Szalaye dominuje atraktiv-
ní výstavě Autorský stříbrný šperk a kovová plastika, která je přístupná veřejnosti 
v Domě Gustava Mahlera.                                                     Foto: Lubomír Maštera

Veřejné jednání
 zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na   
jednání městského zastupitelstva, 
které se koná 15. února ve 13.00 ho-
din ve velké zasedací místnosti ma-
gistrátu. 

Průběh jednání bude možno sledo-
vat v živém přenosu na webu města.

Koncert vážné hudby 
Pro příznivce vážné hudby je určen 

koncert „Vranický a Kramář - slav-
ní rodáci z Vysočiny“, který se koná 
28. února v 19 hodin v gotické síni 
radnice. 

Den otevřených dveří
Vedení města zve na 
Den otevřených dveří kostela Po-

výšení sv. Kříže, 
který se uskuteční ve středu 2. břez-

na od 9.00 do 17.00 hod. 
Během dne proběhnou komen-

tované prohlídky - v 9.00, 14.30 a 
16.00 hodin. Více o rekonstrukci 
kostela na str. 12.

Setkání s občany 
nad rozvojem města

Primátor Jaroslav Vymazal zve na 
setkání s občany k tématu rozvo-

je města. 
Prvního března v 18.00 hodin v ki-

ně Dukla si budete moci připome-
nout dokončené projekty z posled-
ních let a seznámit se s aktuálními 
a připravovanými záměry města. 
Vstup je volný.

Jihlavští radní na svém posledním 
zasedání schválili Programové pro-
hlášení Rady města Jihlavy pro ob-
dobí let 2010–2014. 

Dokument vypracovaný na zákla-
dě koaliční smlouvy ČSSD, ODS a 
KDU–ČSL popisuje priority města 
v pěti oblastech - Prioritní investič-
ní záměry města, Životní prostředí a 
územní plánování, Kultura a propa-
gace města, Sport a Sociální oblast a 
bezpečnost.

Směr města v následujících čtyřech 
letech bude podobný předchozímu 
období, programové prohlášení re-
fl ektuje možnosti čerpání peněz z ví-
ce zdrojů.

„Budeme dále usilovat o maximální 
čerpání evropských peněz ke zlepšo-
vání úrovně života v Jihlavě. Chceme 
udržet zdravé fi nancování města,“ 
jmenoval z priorit města primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že jedním z 

největších problémů, který konkrét-
ně blokuje rozvoj města, je stav ka-
nalizace. „Město bude pokračovat v 
rozvoji zoologické zahrady a opraví a 
rozšíří základní uměleckou školu,“ vy-
četl primátor ze seznamu i pozitiv-
nější témata.

„Jedním z nových bodů v prohlášení 
je připravenost převzít zřizovatelskou 
funkci Domu dětí a mládeže. Hodláme 
zvýšit kapacity mateřských škol o sto 
míst,“ připomněl významné položky 
„rozvrhu“ pro další čtyři roky I. ná-
městek primátora Rudolf Chloupek. 

„Mezi prioritami z oblasti dopra-
vy je zavedení trolejbusové dopravy v 
prodloužené části Vrchlického ulice, 
výstavba parkovacího domu a také 
podpora vzniku dopravního terminá-
lu,“ doplnil náměstek primátora Jo-
sef Kodet. Plné znění programového 
prohlášení přinášíme uvnitř listu.
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Programové prohlášení 
Rady města vytyčilo 
priority do roku 2014

Účelově 
kádrovat nebudu

Volby vynesly po čtyřech letech 
opět Františka Zelníčka na post ná-
městka primátora. Jaké před ním stojí 
úkoly a jaké to bylo po čtyřech letech 
se znovu vrátit – takové jsme mu po-
ložili otázky.

Co pro vás osobně znamená ná-
vrat do náměstkovského křesla po 
čtyřech letech? 

Nevracím se do neznámého místa. 
V minulosti jsem v této funkci půso-
bil. Čtyřletá pauza vás obohatí v tom, 
že se na věci díváte i z jiného úhlu 
pohledu a máte možnost o nich více 
přemýšlet. Čtyři roky dění ve městě 
a na radnici sledujete a vidíte více i 
z pohledu standardního občana naše-
ho města a i lidé se k vám chovají ji-
nak - normálně – obyčejně, než jako 
k funkcionáři města. Poznáte i lidi, 
kteří s vámi rádi mluví, diskutují, žá-
dají – pokud jste ve funkci. Pak je čty-
ři roky nevidíte. A po čtyřech letech 
je opět vidíte. Zvláštní? Asi v dnešní 
době normální.

Jak moc se změní váš „pracovní 
život“?

Váš pracovní život se změní v tom 
smyslu, že nemáte konec pracovní 
doby. Ta skončí s vaší funkcí. Více než 
pracovní život se změní váš osobní ži-
vot. Máte daleko větší společenské za-
tížení včetně zatížení rodinných pří-
slušníků. Váš soukromý život se stává 
více životem veřejným. 

Jistě jste v minulém volebním ob-
dobí i jako městský zastupitel sle-
doval úsek správy majetku, kterým 
jste i nyní pověřen. Na co hodláte 
navázat a jaké cíle máte před se-
bou?                     (Pokračování na str. 3)

Od února bude do části města Vy-
soká jezdit jedna linka MHD navíc. 
„Je to reakce města na požadavek oby-
vatel z Vysoké, podle nich není tato část 
města dostatečně obsloužena. Radní 
požadavek uznali a návrh nového spo-
je schválili,“ řekl náměstek primátora 
pro oblast dopravy Josef Kodet. Z 
Masarykova náměstí autobus pojede 
v pracovní dny ve 13:40.               -lm-

Nová linka MHD


