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Přípravné třídy
základní školy

Po dobrých zkušenostech s dosud 
zřizovanými přípravnými třídami a na 
základě zkušeností získaných v jiných 
městech ČR by město chtělo zřídit pří-
pravné třídy pro děti s odkladem škol-
ní docházky. Na více jsme se zeptali ná-
městka primátora Rudolfa Chloupka.

Co je to přípravná třída základní 
školy?

Přípravnou třídu základní školy mů-
že město zřídit pro děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní 
docházky, které jsou sociálně znevý-
hodněné a u kterých se předpokládá, 
že toto zařazení vyrovná jejich vývoj. 

Přípravky ale již v minulosti exis-
tovaly…

V minulosti byly tyto třídy zřizovány 
převážně pro děti ze zhoršeného soci-
álního prostředí.  (Pokračování na str. 3) 

Vedení města zve na 
Novoroční ohňostroj 

na Masarykově náměstí
1. ledna 2012 v 17.30 hodin

Vedení města zve na
Novoroční koncert 

1. ledna 2012 v kostele sv. Kříže 
od 19 hodin

Zemřel bývalý prezident
Se zármutkem jsme přijali informaci o úmrtí posledního československého a 

prvního českého prezidenta Václava Havla. 
Václav Havel je symbolem polistopadových změn, nejdůležitější osobností čes-

ké politické scény posledních dvaceti let a nejvýraznějším reprezentantem České 
republiky v zahraničí. Názory a postoje Václava Havla byly respektovány i po 
jeho odchodu z politického života, v diskusi nad vývojem naší společnosti bu-
dou chybět. Jeho osobnost vyvolávala přirozený respekt, jeho práce pro naši ze-
mi zasluhuje poděkování a nejvyšší uznání. Odchod Václava Havla je ztrátou 
pro celou Českou republiku.

 Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým.
 Vedení města Jihlavy

Milí spoluobčané, 

do roku 2011 jsme vstupovali s opatrností, s očekáváním nečekaného, ale s chutí město zase posunout dál. Stálo to dost 
práce, bylo nutné překonat překážky, ale úsilí jistě stálo za to. Jihlava je opět o něco modernější, přívětivější, vybavenější 
a pro život pohodlnější. 

„Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělané pole,“ řekl před mnoha lety britský filozof David Hume. Kaž-
dému je vyměřen čas a je na něm, jak jej využije. Přál bych nám všem, abychom čas mezi Novým rokem a Silvestrem 2012 
využili co nejlépe. Městu k tomu pomáhá vaše přízeň i kritika, za které vám děkujeme. 

Všem spoluobčanům, návštěvníkům města, kolegům a partnerům přejeme radostné vánoční svátky a do nového roku zdraví 
a štěstí. 

Věřím, že až budeme v budoucnu rok 2012 hodnotit, řekneme si, že to byly dobré časy.

Jaroslav Vymazal
primátor

© Eva Bystrianská

Za statutární město Jihlavu

Jihlava prožila nejbohatší sváteční program v historii. 
Seznam akcí, které se odehrály v adventním čase, mezi 
svátky a na začátku nového roku, čítal na dvě stovky po-
ložek. 

Přesto se nedá hovořit o nabídce převyšující poptávku, 
akce plnily prostory konání do posledních míst. Živo by-
lo také na Masarykově náměstí u pódia, na kterém téměř 
denně probíhaly různé hudební a divadelní produkce.  

Město před Vánoci tentokrát nebývale ožilo zásluhou 
radnice, která akce podpořila vypsáním vánočního gran-
tu. „Zájem veřejnosti dal programu smysl. Kdyby lidé na ak-
ce nechodili, práce pořadatelů a podpora města by přišly vni-
več. Jihlava je kulturním městem, obyvatelé to svým zájmem 
znovu potvrdili,“ zhodnotil nabídku programu a reakce 
veřejnosti primátor Jaroslav Vymazal.   

„Svými akcemi přispívají i různé organizace a fi rmy, pro 
které je účast prezentací a pro město pomocí s  rozšířením 
programu. Tyto aktivity vítáme. Doufám, že takových akti-
vit bude do budoucna více,“ doplnil náměstek primátora 
pro oblast kultury Rudolf Chloupek. „Účinkující, kteří vy-
stupují v celé republice, jsou překvapení úrovní jihlavského 
programu a zájmem veřejnosti. To, co se odehrává v Jihlavě, 
opravdu není běžné. Využívejme toho a važme si toho,“ při-
dal zkušenosti odjinud pořadatel, zastupitel a člen kul-
turní komise Milan Kolář.    

Z vánočního grantu plynulo na podporu akcí půl mi-
lionu korun, další prostředky už byly připraveny v roz-
počtu města, asi 300 tisíc korun stojí instalace, provoz a 
demontáž vánočního osvětlení a vánočního stromu na 
Masarykově náměstí. -rt-

Nejhezčí Vánoce jsou v Jihlavě

Jihlavští zastupitelé jednomyslně 
vystoupili proti hazardu. 

Při svém posledním jednání všich-
ni přítomní zvedli ruku pro rozšíře-
ní vyhlášky, která poslední den roku 
2014 „vypne“ všechna hazardní zaří-
zení ve městě.  Rozpočet města tím 
přijde asi o 5 milionů korun ročně z 
poplatků. 

„Jihlava tyto peníze oželí. Škody a 
neštěstí jednotlivců i celých rodin jsou 
nepoměrně vyšší. To nechceme podpo-
rovat,“ vyjádřil se k tématu primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. Razantní 
postup městu umožnily změny v le-
gislativě. 

Krajské město Vysočiny omezilo 
výherní hrací přístroje (VHP) vy-
hláškou už v roce 2008. Jejich počet 
z původních 480 kusů záhy klesl na 
současných 23 přístrojů. 

Zásadně se pak ale zvýšil počet tak-

Jihlava nechce hazard, automaty 
skončí na Silvestra 2014

zvaných videoloterijních terminá-
lů (VLT), nad kterými město nemá 
moc a které povoluje ministerstvo 
fi nancí. Z 88 kusů v roce 2008 stou-
pl počet na dnešních 518 „beden“. V 
provozu je tak 541 zařízení, povolení 

je však vydáno více než 900 zařízení. 
„To je na padesát tisíc obyvatel měs-

ta číslo víc než k zamyšlení. Jihlavě se 
začíná říkat Las Vegas Vysočiny. O to 
nestojíme,“ doplnil primátor Jaroslav 
Vymazal. -lm-


