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(Dokončení ze str. 1)
Domnívám se, že vedení města 

v tomto ohledu na podněty občanů 
reaguje, někdy to jde hned, někdy 
to nějaký čas trvá. Kromě fi nancí je 
rozhodující náročnost případných 
úprav a opatření. Platí však i to, že 
tvůrcem prostředí, ve kterém žije-
me, je každý z nás. 

Dříve sekli každou mez chovatelé 
králíků, dnes občan mobilním te-
lefonem svolává hromy a blesky na 
radnici, že pod jeho oknem už čtr-
náct dní není posečená tráva a do té 
džungle ještě chodí sousedův pes.

Co kultura jako taková?
Budeme-li mluvit o kultuře v užším 

smyslu slova, záleží na osobních zá-
libách každého z nás a na ochotě se 
zajímat, co se v našem městě děje. Již 
před konferencí o kultuře i během ní 
mě poněkud zarazilo mínění někte-
rých spoluobčanů, že se v Jihlavě nic 
neděje. Po nástupu na radnici se mi 
poněkud změnil časový rozvrh. 

Dříve jsem si vybíral akce, na kte-
ré půjdu podle svého gusta, občas 
něco propásl, někdy se člověku ne-
chce. Teď se snažím seznámit se 
všemi tvůrci a organizátory kultury 
a využít jejich pozvání na akce nej-
různějších žánrů a musím poctivě 
říci, že je naprosto nemožné se vše-
ho zúčastnit.

Není to o informovanosti?
Nevylučuji, že se mohou najít jed-

notlivci, které kulturní nabídka ne-
uspokojuje, zaráží mě však, jestliže 
takto hovoří lidé, kteří nejsou schop-
ni si informace najít. Stačí jenom 
chtít.

 Městské informační centrum vy-
dává pravidelně kulturní a sportovní 
kalendář, který si může každý zdar-
ma na radnici vyzvednout, přehled 
akcí je na webových stránkách měs-
ta, kam navíc mohou všichni organi-
zátoři akcí vložit upoutávku na svůj 
program bezplatně, kulturní přehled 
je uveřejňován v Novinách jihlavské 
radnice.

Nyní máme za sebou letní období, 
které bylo i poněkud vznosně na-
zváno „kulturní léto“. Na pracovním 
stole mi leží brožurka „Jihlavský kul-
turní a sportovní kalendář“. Na 32 
stranách je zde seznam více než tří 
set akcí, které se uskutečnily od kon-
ce května do konce září. 

Celé letní období bylo zarámováno 
dvěma koncerty v rekonstruovaném 
kostele Povýšení svatého Kříže – za-
hajovacím koncertem perly jihlavské 
kultury - festivalu Gustava Mahlera a 
koncertem k otevření kostela po do-
končení 2. etapy rekonstrukce.

 
Jihlava je také městem festiva-

lů…

Naše město se stává městem festi-
valů. Kromě již zmíněného festivalu 
Gustav Mahler – hudba tisíců pro-
běhl i Festival sborového umění a 
folklorní festival Jihlavské folklorní 
léto s mezinárodním zastoupením. 

Nemá smysl zde opět vyjmenová-
vat všechny kulturní podniky léta, 
zmíním pouze koncerty na náměs-
tí, léto v pivovaru, dětská předsta-
vení na parkánu u Brány. Na tato 
pravidelná představení si již občané 
zvykli a produkce přispěly k oživení 
středu města.

Zdárně se rozjela činnost nového 
stánku kultury, který pod názvem 
DiOD vznikl rekonstrukcí kina So-
kol, na níž se partnersky město po-
dílelo, a dále přispívá na provoz a 
v rámci grantů podporuje i předsta-
vení zde pořádaná.

Jaké granty jsou v současnosti 
v chodu?

Město samo prostřednictvím od-
boru školství, mládeže a tělový-
chovy pořádá řadu akcí, většinou 
však věnuje prostředky na podporu 
samotných umělců a organizátorů 
kulturního života prostřednictvím 
grantových výzev. Nyní je v běhu 
průběžný grant na druhé pololetí 
tohoto roku a další na představení 
v období Vánoc. Na posledním za-
sedání zastupitelstva byly již schvá-

leny některé projekty.
Potěšitelné je, že se v nabídce ob-

jevují i klubové akce. Nabízím tím-
to majitelům klubů k využití infor-
mačních systémů města. Nic je to 
nestojí a prospějí tak svým zákazní-
kům i sobě.

Co nás ještě letos čeká?
Největší akcí kulturního podzimu 

bude Mezinárodní festival doku-
mentárního fi lmu. Kromě festivalu 
a jeho doprovodných akcí nás ve 
stejné době (28. 10.) čeká odhale-
ní sochy TGM v parku poblíž kina 
Dukla, několik koncertů Filharmo-
nie Gustava Mahlera, řada výstav, 
divadelních představení a kromě ji-
ného i velký počet koncertů v před-
vánočním období, a to na Masary-
kově náměstí, v gotické síni radnice 
i v jihlavských chrámech. Podrob-
nosti najdete ve zmiňovaných zdro-
jích informací.

Je mým vroucím přáním, aby si 
každý Jihlavák i návštěvníci našeho 
města z nabídky vybrali a také aby 
se občané zajímali o kulturní život 
i o vzhled našeho města. Za pod-
něty ke zlepšení budu já, vedení 
města i pracovníci magistrátu vděč-
ni (i když třeba nebudeme všech-
no schopni realizovat). Přeji všem 
krásné kulturní zážitky a těším se na 
setkání na kulturních akcích. -lm-

Je Jihlava kulturní město?

Nové MŠ pro děti
(Dokončení ze str. 1)
Všechny tři nové mateřské školy, 

tak jako všechny MŠ zřizované měs-
tem Jihlava, budou zapsány do sítě 
rejstříku škol MŠMT. Pro zapsání do 
rejstříku škol je nutné, aby předškol-
ní zařízení odpovídalo platným práv-
ním normám. Je třeba souhlasné sta-
novisko stavebního úřadu k užívání 
objektu a kladné závazné stanovisko 
orgánu ochrany veřejného zdraví a za-
jištění provozu po stránce materiální 
a personální. 

A závěrem ještě několik čísel ze zá-
pisu do nových mateřských škol, kte-
rý proběhl ve dnech  24. a 25. srpna 
2011: 

Celkem bylo podáno 196 žádostí (z 
toho 58 do obou školek), přijato bylo 
75 dětí do MŠ Mozaika (tj. MŠ Kol-
lárova 25 dětí a MŠ A. Důl 50 dětí) a 
50 dětí do MŠ a SPC Demlova (MŠ 
Na Stoupách). Nepřijato bylo 13 dětí 
(tyto děti jsou mladší tří let). -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj v Jihlavě, otevíra-
jí opět krytou část areálu v sobotu 1. 
10. 2011 od 10.00 hodin. 

Důvodem zavření byla pravidelná 
odstávka. Během uzavření pracov-
níci prováděli potřebné údržbářské 
a opravářské práce, které se nedají 
dělat za provozu. Jednalo se o vy-
puštění a vyčištění bazénových van 
a akumulačních jímek. Dále se udě-
lal servis čerpadel, vzduchotechniky 
a ostatní technologie. Potom se pro-
vedla výmalba a nátěry prostorů kry-
té části.

Nejdůležitější prací ale byla mo-
dernizace odbavovacího systému. Po 
téměř jedenácti letech nepřetržité-
ho provozu došlo ke změně. Plasto-
vé karty s čárovým kódem nahradil 
čipový náramek. Nový odbavovací 
systém nám umožní vylepšovat služ-
by pro návštěvníky. Od příští letní 
sezony budou moci návštěvníci kry-
té části procházet do venkovního 
areálu a zpět. Plánujeme také osadit 
šatní skříňky elektronickými zámky 
a možnost využívat čipový náramek 
jako elektronickou peněženku v gas-
tro provozu  v krytém areálu. Systém 
nám také umožní například poskyto-
vat slevy určité skupině nebo jedno-
rázově pro dané období atd.

Další významnou akcí byla rekon-
strukce parní kabiny, která je nově 
udělaná podle nejnovějších trendů. 
Tento prostor dostal nové dispoziční 
uspořádání, lepší technické paramet-
ry a moderní design. Také se upravi-
lo administrativní zázemí personálu 
Vodního ráje. Všechny tyto rekon-

Otevření kryté části Vodního ráje

strukce, modernizace, opravy, čištění 
a nátěry se budou platit z rozpočtu 
SMJ. Celková cena vyšla zhruba na 
1.200.000 Kč. 

Návštěvnost Vodního ráje v roce 
2011:

krytá část – od 1. 1. do 31. 8. – 110 
354 návštěvníků (2010 celý rok – 
142.808 návštěvníků, 2009 celý rok 
– 114.684 návštěvníků). 

venkovní část – od 21. 5. do 4. 
9. – 44.790 návštěvníků (2010 lé-
to – 48.970 návštěvníků, 2009 léto 

– 55.059 návštěvníků, 2008 – léto 
47.214 návštěvníků).

Otevírací doba – krytá část Vod-
ního ráje:

Po – 15.00 – 20.00 hodin

Út, St, Čt – 10.00 – 20.00 hodin

Pá, So – 10.00 – 21.00 hodin

Ne – 10.00 – 20.00 hodin
 (Dle podkladů připravil –lm-)

KRYTÁ ČÁST Vodního ráje je vybavena novými vstupními turnikety. 
 Foto: archiv SMJ

Projekt proti šikaně
Žáci ZŠ Kollárova a Jungmannova 

jsou zapojeni do projektu SILNÍ BEZ 
NÁSILÍ, který je zaměřený proti škol-
ní šikaně.

Cílem je posílení pozitivního sociál-
ního klimatu ve škole a prevence nási-
lí mezi dětmi. Projekt je v období září 
2010 až srpen 2013 postupně realizo-
ván v 9 krajích ČR. Klíčovou aktivitou 
je projektový týden, ve kterém se žáky 
školy pracují zahraniční lektoři hudeb-
ní skupiny GEN ROSSO. Nad projek-
tem v Jihlavě převzali záštitu náměstci 
primátora Josef Kodet a Rudolf Chlou-
pek. Projekt je realizován díky podpoře 
města Jihlava a dalších subjektů. -lm-


