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Město Jihlava má k 31. 5. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.264 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2013
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Zajímavé zjištění přinesl průzkum magistrá-
tu na názory Jihlavanů o problémech města, ve 
kterém žijí. Od starších problémů s parková-
ním a dopravou se občané zajímají o venkovní 
sportoviště. 

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého měs-
ta Jihlavy), které proběhlo 23. dubna 2013, by-
ly veřejností naformulovány největší problémy v 
jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané. Celkem bylo sestaveno 16 pro-
blémů. 

Problémy formulované v rámci veřejné diskuse 
byly následně ověřeny anketou, která probíhala 
po celý květen 2013. Anketního průzkumu se zú-
častnilo celkem 656 respondentů. Možnost elek-
tronického hlasování využilo 497 respondentů.

Výsledky ankety potvrdily výběr 9 problémů 
uvedených v „Desateru“, vzešlém z veřejného pro-
jednání. Město tak získalo tzv. ověřené problémy 
– tj. průnik problémů formulovaných v rámci ve-
řejného projednání i v rámci ankety. 

Průmět problémů, na jejichž významnosti se 

shodli jak účastníci veřejného projednání, tak re-
spondenti v rámci ankety, je následující (problé-
my jsou řazeny dle významnosti):

1. Zbudování venkovních sportovišť
2. Bezpečnost na veřejnosti
3. Nedostatek MŠ
4. Čistota veřejných prostranství
5. Parkování
6. ISNOV bez spalovny + podpora třídění 

+ svoz bioodpadu
7. Vandalismus a sprejerství
8. MHD
9. Oživit kulturními akcemi veřejná prostranství 

Kromě problémů vybraných na veřejném pro-
jednávání měli občané v anketním průzkumu 
možnost navrhnout nový vlastní problém, který 
vnímají jako palčivý. Jedná se o následující nově 
naformulované problémy, které zaujmuly přední 
příčky v anketním průzkumu (tyto problémy však 
nejsou součástí tzv. Desatera problémů města Jih-
lavy):

1. Zachování Prioru (12 hlasů)
2. Zřízení zastávky u nemocnice (11 hlasů)
3. Stav chodníků a komunikací (10 hlasů)
4. Nezřizovat Havlovu knihovnu (6 hlasů)
5. Hluk z předzahrádek (6 hlasů)

Výsledky ankety již vzala na vědomí Rada měs-
ta Jihlavy. Všech 16 témat, o kterých se hlasovalo 
v anketě, bude zapracováno do tzv. Plánu zdraví 
a kvality života, kde bude uvedeno, co se v které 
problematické oblasti podniká a plánuje. Doku-
ment bude následně předložen zastupitelstvu ke 
schválení. Problémy tedy budou mít návazná řeše-
ní a město k nim bude přijímat opatření. 

Výsledky řešení a postupů budou k jednotlivým 
problémům vyhodnoceny na příštím veřejném 
projednání v roce 2014. 

Bližší informace včetně výsledků ankety jsou k 
dispozici na webových stránkách www.jihlava.cz/
zdravemesto či osobně v kanceláři v objektu Brány 
Matky Boží v Jihlavě. Informace podá koordinátor-
ka projektu Lenka Marečková, tel. 567 167 125 ne-
bo e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz. -lm-

Výsledky ankety o problémech Jihlavy

Dvanáct stovek žáků a žákyň se 
přichází vzdělávat na původní ad-
resu Základní umělecké školy v 
Jihlavě na Masarykově náměstí, 
ovšem do kompletně zrekonstru-
ovaného a rozšířeného objektu. 

Mimořádně vydařený projekt měs-
ta s rozpočtem osmdesáti milionů 
korun byl slavnostně otevřen na 
konci minulého týdne. Jak z ofi ciál-
ních míst, tak z úst návštěvníků, kte-
rých během dne otevřených dveří 
dorazilo na tři tisíce, zaznívaly na ad-
resu rekonstrukce superlativy. 

„Už zahajovací ceremoniál potvrdil, 
že tato škola je místem, kde se přiro-
zeně setkává talent a dřina, nápady a 
řemeslo, vysoká odpovědnost i skvělý 
humor. Z výsledku je zřejmé, že všich-
ni zainteresovaní, od úředníků přes ře-
meslníky až po pedagogy, brali a berou 
svoji roli v tomto velkém projektu velmi 
zodpovědně,“ poznamenal primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal. Jih-
lava tak získala zázemí pro rozvoj ta-
lentu mladých hudebníků, herců, ta-
nečníků a výtvarníků, jaké zde nikdy 
v minulosti nebylo.

„Objekt je nyní účelněji organizován, 
vzniklo větší množství menších učeben, 
velký hudební sál, nový ateliér, zvukově 
izolované zkušebny bubeníků, nahrá-
vací studio či zázemí tanečního sálu. 
Nově využijeme také atraktivní sklep-
ní prostory, do kterých je možný sa-
mostatný vstup bez narušení provozu 
školy. Budou sloužit jako galerie,“ po-
psala ředitelka školy Dana Fučíková. 
K rekonstrukci patří i úprava scho-
diště, vybudování výtahu, nová ok-
na, topení, nová kotelna a strojovna 
vzduchotechniky. Budovám se vrá-
til vzhled z roku 1875, významně se 
proměnil interiér, přibyla moderní 
přístavba. Počet žáků se zvýšil o 90 
na současných 1.240 žáků.

Nad počiny mladých umělců bdí 
socha s názvem Múza z dílny vý-
znamného současného sochaře Ol-
brama Zoubka, který byl slavnosti 
přítomen. „Asi jde o moji poslední vel-

Múzy se vrátily domů. ZUŠ je 
v opraveném a rozšířeném objektu

kou sochu, pro její tvorbu jsem posbíral 
poslední zbytky sil. Jsem velmi rád, že 
socha existuje, že je tady,“ uvedl Ol-
bram Zoubek, který ovšem neopo-
mněl ve své řeči oslavit šikovnost jih-
lavských obyvatel a především krásu 
místních žen. „Setkal jsem se s panem 
Zoubkem v jeho ateliéru a pak něko-
lik dní přemýšlel, že by bylo hezké mít 
jeho sochu v Jihlavě, ale nevěděl jsem 
kde. Za čtyři dny na to jsme seděli nad 
projektem rekonstrukce školy. A bylo 
jasno,“ vzpomněl iniciátor umístění 

sochy primátor Jaroslav Vymazal.
Opravené budovy školy zdobí jih-

lavské náměstí. „Nepamatuji tak vel-
kou rekonstrukci fasády na některém z 
objektů v centru města. Fasáda vypadá 
stejně jako před 150 lety, kdy v budově 
byl hotel U Zlatého lva, do štítu se tedy 
vrátila původní dvojice lvů, dále pištci, 
antický sloup a vázy,“ zmínil architekt 
Jaroslav Huňáček.

Rekonstrukce přinesla i několik ra-
ritních zjištění a objevů. Při archeo-
logickém průzkumu se podařilo ur-
čit stáří trámů ve stěnách, které ve 
stabilním prostředí sklepa vydržely 
neuvěřitelných osm set let - jsou z 
konce třicátých let 13. století, tedy 
z nejhlubší historie města. V pod-
lahách a zásypech se podařilo najít 
fragmenty úředního potvrzení z 15. 
října 1740, které dovoluje jedno-
mu z pivovarníků ve městě začít va-
řit pivo. V souvislosti s rekonstrukcí 
školy byla asi po 30 letech opravena 
a otevřena úzká ulička vedle školy, 
která spojuje Masarykovo náměstí a 
Lazebnickou ulici, pojmenovaná je 
Malá Lazebnická. 

K otevření pracovníci školy připra-
vili dvoudenní program, do kterého 
zapojili současné i bývalé žáky. V 
pátek 31. května proběhl před ško-
lou symbolicky pojmenovaný Kon-
cert přes náměstí – výuka po dobu 
rekonstrukce probíhala v budově na 
protější straně náměstí. V sobotu 1. 
června pak opravenou školou při ko-
mentovaných prohlídkách prošly asi 
tři tisíce lidí.

ZUŠ působí v budově asi padesát 
let, za tu dobu zde kromě výměny 
střechy a drobnějších oprav vět-
ší údržba nebo oprava neproběh-
la. ZUŠ v Jihlavě patří s počtem cca 
1.150, resp. 1.240 žáků k největším 
školám v kraji.

Stavební práce na projektu s ná-
zvem Rekonstrukce a rozvoj Základ-
ní umělecké školy Jihlava začaly 24. 
října 2010, skončily v březnu 2013. 
 -rt,lm-

SOCHA Olbrama Zoubka s názvem 
Múza nyní zdobí zrekonstruovanou 
ZUŠ Jihlava. Foto: archiv MMJ

ŽÁCI SOUTĚŽILI. Terč, tedy Tech-
nologie, Energie, Region a Čisté 
prostředí, je název soutěže pro žá-
ky základních škol. 

Závěrečné prezentace větších či 
menších týmů zapojených do sou-
těže se odehrávaly v gotické síni 
jihlavské radnice. Žáci a žákyně se 
ve svých pracích mohou zabývat 
např. spotřebou a úsporami ener-
gie,  sledováním životního prostře-
dí, nebo vytvářet funkční modely, 
informační materiály, výukové hry 
apod. 

Záštitu nad akcí převzal náměs-
tek primátora pro oblast životního 
prostředí Rudolf Chloupek.  -lm-


