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Prosinec
 Na začátku měsíce je slavnostně rozsvícen vánoční strom a zahájeny vá-

noční oslavy s tradičním trhem v centru města.
 V kině Dukla se veřejně projednaly změny Územního plánu města s ob-

čany.
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2013.
 Jihlava byla opět oceněna v mezinárodní soutěži LivCom zlatou cenou 

mezi podobnými městy za strategické plánování a výstavbu enviromentální-
ho centra PodpoVRCH.

 V centru města se po mnoha letech opět otevírá veřejnosti ulička Malá 
Lazebnická. 

PŘI SLAVNOSTNÍM rozsvěcení Vánočního stromu se náměstí zaplnilo občany, 
překvapením byly nové světelné řetězy na lípách kolem morového sloupu. 
 (Připravil –lm-)

Stručné ohlédnutí za rokem 2012
Říjen

 U sochy T. G. Masaryka si vedení města s občany připomenulo Den vzni-
ku čs. státu.

 Statický posudek na střechu Horáckého zimního stadionu stanovil její ži-
votnost na pouhých sedm roků.

 Na cyklostezkách je umístěn tzv. sčítač dopravy, který umožňuje monito-
ring provozu na cyklostezce.

 Ukrajinský biskup Otec Milan Šášik navštívil Jihlavu, kde také v kostele 
sv. Jakuba sloužil mši.

 Zastupitelé Purmerendu a Jihlavy podepsali protokol o prodloužení part-
nerství obou měst.

JIHLAVA si připomněla 94. výročí vzniku samostatného Československa. U so-
chy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka se sešlo několik desítek 
lidí, ke kterým promluvil primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Listopad
 Magistrát pořádá setkání s občany na téma revitalizace sídliště Březinova, 

nejvíce připomínek se týká nedostatku parkovacích míst.
 Jihlava odhalila pamětní desku zapomenutým hrdinům světové války 

v kostele Povýšení sv. Kříže.
 Město uvolnilo na průběh vánočních oslav 800 tisíc.
 Za velkého zájmu veřejnosti přijel tradičně na Masarykovo náměstí svatý 

Martin s pestrým průvodem.

JIHLAVA odhalila desku zapomenutým hrdinům. Dvaadvacet jmen je vypsáno 
na slavnostně odhalené pamětní desce v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. Jde 
o druhoválečné veterány, příslušníky legendární britské Royal Air Force (RA F), 
kteří se narodili v Jihlavě nebo byli s Jihlavou a okolím nějak spjati.

(Dokončení ze str. 16)

Vodní ráj v Jihlavě připravil pro návštěvníky další novinku. V kryté části aqua-
parku byl slavnostně otevřen „Mokrý bar“. 

Návštěvníci ho najdou v zadní části odpočinkové zóny nad bazénem. Mohou 
si zde mimo jiné zahrát i curling na koberci. Součástí relaxační zóny je i bez-
pečný dětský koutek pro nejmenší. Novinkou je také možnost placení útraty 
pomocí čipového náramku, takže odpadá nutnost nosit si do bazénu fi nanční 
hotovost. Zakoupením jakéhokoliv jednorázového vstupného je možné utrá-
cet v „Mokrém baru“ až do výše 200 korun. Návštěvník potom z každého čipu 
při odchodu zaplatí útratu u pokladny. Při používání abonentního vstupného 
je to možné vždy do výše přednabitého kreditu. Bar bude mít v nabídce teplé a 
studené alkoholické i nealkoholické nápoje, různé druhy pohárů a další pochu-
tiny.  Mokrý bar bude zatím zkušebně otevřen jenom o víkendech. -lm-

Mokrý bar na Vodním ráji

O 80 procent méně peněz než v 
roce 2007 mají mateřské, základ-
ní a střední školy. S tímto šokujícím 
tvrzením vystoupil Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů. Ostatní 
neinvestiční výdaje - tedy vše mimo 
mezd, od hygienických potřeb po 
uklízečku přes školní pomůcky až po 
výuku plavání, a samozřejmě učeb-
nice, byly postupně zkráceny z část-
ky 1,6 miliardy až na 400 miliónů v 
letošním roce. 

To je téměř o tři čtvrtiny. A protože 
během této doby se zvýšila DPH, kte-
rou školy při platbách vrátí státu zpět 
(z 5 na 14%), činí celkový pokles zmi-
ňovaných neuvěřitelných 80 procent.

Učebnice jsou ve školských zaříze-
ních většinou morálně i fyzicky zasta-
ralé. Kolabuje celé výrobní odvětví, 
které se zabývalo vývojem a výrobou 
učebnic a výukových materiálů.

„Školy se snaží sehnat prostředky, jak 
se dá,“ říká předsedkyně Asociace 
ředitelů základních škol Hana Stýb-
lová. „Nelze ale všechno nechat jen na 
zřizovatelích – obcích, městech nebo 

krajích. Vzdělání by měl mít především 
v gesci stát a tomu by také mělo zále-
žet na kvalitní vzdělanosti. Vezměte si 
třeba tolik doporučované interaktivní 
tabule, pětasedmdesát procent škol je 
nemá – a tam, kde jsou, se musí třídy 
střídat. To znamená, že čekají několik 
dní a až pak napochodují do počíta-
čové učebny. V tom ale není žádný sys-
tém,“ pojmenovává nedostatky z pří-
mé praxe Stýblová.

To, že stát přestal hradit učebni-
ce, nemá v Evropské unii a zemích 
OECD obdoby. Kam se hrabeme 
na Rakousko, které dává na školství  
6 procent hrubého domácího pro-
duktu (HDP), nebo dokonce Finsko 
s 7,5% HDP. A to jsme národ, který 
dal světu Jana Amose Komenské-
ho. Ten by se asi divil, co se tu děje. 
A tak to, že české učebnice hledí do 
tváře smrti, není nadsazené. Skuteč-
nost, že v Belgii musí žáci škol pou-
žívat výhradně tablety a stahovat si 
programy z internetu, zní v českých 
podmínkách jako science fi ction.
 -lm, Parlamentní listy-

Komenský by se divil


