
STRANA     4 Rozhovor NJR - DUBEN  2011

Blíží se doba zápisů do MŠ, obdo-
bí kulturních akcí a sportu, a proto 
jsme položili několik otázek vedou-
címu odboru kultury, školství a tělo-
výchovy jihlavského magistrátu To-
mášovi Koukalovi.

Jak jsme na tom s kapacitou míst 
pro děti v mateřských školách?

Integrovaný plán rozvoje města 
(dále jen IPRM) předpokládá zajiš-
ťování nových kapacit mateřských 
škol tak, aby podíl kapacity mateř-
ských škol a počtu narozených dětí v 
Jihlavě dosahoval 90 %. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy Magistrátu města Jihlavy (dále 
jen OŠKT) předložil do městské ra-
dy návrhy na rozšíření kapacit v ma-
teřských školách v roce 2011–2012 
o 150 míst. 

Kapacita MŠ k dnešnímu dni je 
1.411 míst. 

Jak vypadaly počty narozených 
dětí v posledních letech? 

Počty narozených dětí v Jihlavě v 
posledních letech: 

- od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 
 - 522 dětí
- od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 
 - 594 dětí
- od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 
 - 610 dětí
- od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 
 - 610 dětí
- od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 
 - 592 dětí

Jaký předpokládáte vývoj pro 
další roky? 

Ministerstvo školství ve svém in-
terním materiálu ze dne 23. 4. 2008 
uvádí, že počet dětí v mateřských 
školách poroste do roku 2013. Od 
roku 2014 má počet dětí v mateř-
ských školách zvolna klesat.  

Kdy proběhnou letos zápisy do 
MŠ? 

Zápis do jihlavských MŠ proběhne 

Vedoucí odboru Tomáš Koukal: 
Navrhujeme zvýšit kapacitu MŠ

18. a 19. dubna, informace k zápisu 
naleznou zákonní zástupci na webo-
vých stránkách MŠ htt p://www.ms-
demlova.cz  a htt p://www.msmozai-
kaji.cz nebo na

webu města www.jihlava.cz.

Pojďme nyní k základním ško-
lám…

Město Jihlava zřizuje 11 základ-
ních škol, z tohoto počtu je jedna 
škola speciální a praktická. Podle 
školského zákona jsou ve městě sta-
noveny spádové obvody škol, v pra-
xi to znamená, že děti, mající trva-
lé bydliště v těchto obvodech, jsou 
přednostně přijímány na danou 
školu, až do výše její kapacity. 

S kapacitami na ZŠ nemáme pro-
blém vzhledem k úbytku dětí v mi-
nulých letech. K 30. 9. 2010 máme 
zapsaných 4060 žáků, přičemž ma-
ximální kapacita škol je přibližně o 
1000 míst více. 

I pro letošní rok máme naplánová-
ny opravy škol, které spočívají jed-
nak v běžné údržbě a opravách, v 
řádech stovek tisíců korun, a jednak 
ve větších  investičních akcích, v řá-
dech milionů korun. Zatímco pro-
vozní rozpočet je schválený a drob-
né akce již máme přichystány, na 
investiční rozpočet si musíme ještě 
počkat, neboť bude schvalován na 
dubnovém zastupitelstvu.

Kultura ve městě – na co se letos 
mohou Jihlavané těšit?

Tradičně jsou podporovány velké 
akce jako:

- Jihlavské folklorní léto s Horác-
kým souborem písní a tanců Vyso-
čan  

- Jihlavský havířský průvod 
23. - 26. 6. 2011

- Festival GM – OS Mahler 2000 
v květnu - červenci 2011

- říjnový Mezinárodní festival do-
kumentárních fi lmů.     

Ale spoluobčané se mohou těšit i 
na řadu nových akcí, z nich jmenuji 
alespoň:

- MARINGOTKA  2011 – jedno-
denní divadelní festival – divadlo 
TEJP  

- Rozloučení s létem v latinskoa-
merickém rytmu - Jihlavský cech 
právovárečníků a vinárníků 

- Letní kino na náměstí 
Rád bych připomněl i akce přímo 

pořádané městem:
• devět letních promenádních 

koncertů dechových hudeb  
• 30. 6.
• 7., 14., 21. a 28. 7. 
• 4., 11., 18. a 25. 8. 
Dále jsou to Letní pohádková od-

poledne na parkánu u brány Matky 
Boží a Den otevřených dveří pamá-
tek – 10. 9. 2011.

Zhodnoťte, prosím, krátce pod-
poru města kultuře - granty… 

Na tři vypsané kulturní okruhy od-
bor obdržel celkem 98 žádostí s po-
žadavkem na 9,5 mil. korun. Největší 
zájem ze strany žadatelů byl o pořá-
dání akcí v sekci hudba – ostatní, ná-
sledovala hudba – klasická a třetí v 
řadě se umístily žádosti na podporu 
divadla – dětská představení. 

Při pohledu z druhé strany byl mi-
nimální zájem o pořadatelství akcí 
typu výtvarné umění, výstava a pu-
blikační činnost, kde jsme zazna-
menali po jedné žádosti. K rozdě-
lení na tyto žádosti bylo alokováno 
6,2 mil. korun.  

Máte na starosti také sport. 
Co se změní, hledají se i nadále 
sponzoři pro hokej a fotbal? A 
jak vypadá mládežnický sport?

V letošním roce stále platí  kon-
cepce sportu a volnočasových ak-
tivit statutárního města Jihlavy. Ve 
stávající koncepci je popsáno, do 
jakých oblastí a jaké priority pod-
pory město preferuje – koncepce 
byla tvořena s platností do r. 2011. 

V tomto roce by nebylo dobré z 
koncepčního hlediska něco měnit, 
ale do budoucna bude třeba se jí 
nadále zabývat a např. ji zjednodu-
šit (odstranit nákladovost sportů  
apod.). 

Město i nadále bude podporovat 
největší částkou oblast dlouhodo-
bé činnosti organizací se zaměře-
ním na mládež do 19 let a s mís-
tem trvalého pobytu v Jihlavě – v 
letošním roce již schválená výzva k 
podávání žádostí – na tento okruh 
podpory bylo komisí doporučeno 
vyčlenit 1,500.000 Kč. 

Na příští schůzi komise se bude 
jednat o vyhlášení výzvy na vý-
konnostní sport pro organizace – 
bylo doporučeno vyčlenit částku 
700.000 Kč. 

Dalšími okruhy podpory jsou 
„Jednorázové sportovní a volnoča-
sové akce ve městě Jihlava“ – zatím 
byla vyhlášena výzva k podávání 
žádostí na I. pololetí – finanční ob-
jem je 300.000 Kč, o žádostech na 
II. pololetí bude v komisi jednáno 
později podle výši finančních pro-
středků na dotace. Počítá se rov-
něž s částkou 300.000 Kč. Celko-
vý rozpočet na dotace v r. 2011 je 
2,963.000 Kč.

Hlavní vizi vidím však v před-
nostní podpoře mládežnického 
sportu a navýšení dotací směřují-
cích do sportu na 4 mil. Kč ročně. 
Dále v rozvoji volnočasových ak-
tivit pro neorganizovanou mládež 
např. budováním sportovišť a hřišť.
 -lm-

Vážení přátelé,
odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzývá všechny pořadatele kulturních a 

sportovních akcí a dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s vydáním skládacího ka-
lendáře akcí, konaných v období 1. červen – 30. září 2011 na území města Jihlavy. 

Tištěný program akcí je určen pro širokou veřejnost - občany, ale zároveň i ná-
vštěvníky našeho města v období turistické sezony. Souhrnný kalendář bude vy-
dán koncem měsíce května v nákladu cca 7000 ks.

Na základě uvedených skutečností vás žádáme o zaslání písemných podkladů, 
a to do 4. května 2011 na adresu: Magistrát města Jihlavy, Turistické informační 
centrum – Marcela Medová, Masarykovo nám. 2, 586 28 Jihlava nebo elektro-
nicky na adresu: Marcela.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme o dodržení termínu z 
důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, hodinu a místo konání, přesný název pořa-

datele výši vstupného. Pokud budete organizovat více akcí v daném období, uveďte 
je posloupně a dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje stejně tak jako v letech minulých k ucelenému 
přehledu kulturních a sportovních akcí v našem městě. Mgr. Tomáš Koukal,

 vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních 
a sportovních akcí: Kalendář kulturních 

a sportovních akcí červen–září 2011
Kam až došlo zpracování odpadu, 

ukáže výstava s názvem Brána recyk-
lace, která bude od 1. dubna k vidění 
v jihlavské radnici. Výstava ukazuje, 
že i z odpadů je možné vytvořit ori-
ginální a užitečné věci. Exponáty by-
ly zpracovány nebo vyrobeny z pou-
žitých materiálů, které se vytřídily. 

„Naleznete zde téměř sto výrobků z 
celého světa. K vidění budou třeba ba-
toh a in-line brusle, které jsou vyrobe-
ny ze stoprocentně recyklovaného PET 
(polyethylentereft alát).  Krásné šperky 
mohou být vytvořeny ze střepů skla, ze 
zbytků lodi může být pěkný rámeček 
na fotky,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radek Tulis. 

Instalace výstavy je netradiční také 
v tom, že využívá v co největší míře 
recyklované materiály. Vitríny na ex-
ponáty jsou vyrobeny z papírových 
krabic od ovoce a na nohy od stolků 
byly použity pružiny z lokomotivy. 

Na informačních panelech se ná-

vštěvníci dozvědí zajímavé informa-
ce o třídění a recyklaci jednotlivých 
druhů odpadů (papír, sklo, plasty, 
nápojový karton a kovy), co se s ni-
mi po vytřídění děje a jak se dále 
zpracovávají. 

Ve středu 20. 4. 2011 bude výstava 
navíc doplněna o výukový interak-
tivní program pro školy. Školáci si 
zde mohou prověřit své znalosti o 
třídění odpadů a dalšímu se přiučit. 
Připravený kvíz o ceny si může vypl-
nit každý návštěvník výstavy a otes-
tovat si, co ví o třídění odpadu. Na 
konci výstavy proběhne losování o 
zajímavé ceny. 

Vstup na výstava Brána recyklace 
II. je zdarma. Otevřena bude od 1. 
do 29. dubna 2011, v pondělí a ve 
středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek 
od 8 do 14 hodin v prostoru hlav-
ního vchodu do jihlavské radnice z 
Masarykova náměstí. -lm-

Výstava na radnici “Brána recyklace”

Tomáš 
Koukal


