
V DUBNU si Jihlava připomenula Den Země. Hlavní část oslav probíhala na Masarykově náměstí, kde různé organizace 
nabízely návštěvníkům oslav informace, zajímavosti i zábavu. Dům dětí a mládeže připravil ukázky z činnosti přírodověd-
ného zájmového útvaru – ukázku chovaných zvířat. Foto: archiv MMJ  

Festival Gustava Mahlera 
2014 Hudba tisíců

Zahájení: 15. května v gotické 
síni radnice 

a úvodní koncert v kostele 
Povýšení svatého Kříže.

Více o programu v přehledu 
kultury.

Fórum Zdravého města 
a MA21

Fórum Zdravého města 
a MA21

Veřejná beseda na téma
Desatero problémů města 

27. května od 16.30 
v gotiské síni radnice.

Více na str. 16. 

Rudolf
Cholupek

Festival 
Mahler Jihlava 2014 

Hudba tisíců
Již potřinácté bude jaro v kultur-

ním životě našeho města výrazně 
ovlivněno koncerty v rámci festi-
valu Hudba tisíců – Mahler 2014. 
Blíže dění okolo festival přiblí-
žil náměstek primátora Rudolf 
Chloupek.

Čím bude festival zahájen a kdy?
Festival bude zahájen 15. května 

v gotické síni radnice a večer bude 
následovat úvodní koncert v kostele 
Povýšení svatého Kříže.

Festival se vždy v minulosti upí-
nal k nějakým významným událos-
tem. Jak je tomu letos?

Letošní ročník festivalu je po-
řádán v rámci Roku české hudby. 
Tento rozsáhlý a tradiční pro-
jekt (za počátek lze považovat rok 
1924) je věnován každých deset let 
tvorbě významných českých skla-
datelů. Letopočet končící čtyřkou 
je totiž velmi bohatý na významná 
výročí.   (Pokračování na str. 2)

Dubnové zastupitelstvo města 
Jihlavy rozhodovalo o využití loň-
ského přebytku hospodaření. Šlo 
o částku asi 68 milionů korun.  Z 
dlouhého seznamu pro vás vybírá-
me větší a zajímavější investice.

Základní škole Seifertova chybí pa-
třičné zázemí pro sportovní činnost. 
Za školou vznikne víceúčelové hřiště s 
novým osvětlením, sklad sportovního 
náčiní, lezecká stěna ad. Na desetimi-
lionovou investici hodlá radnice požá-
dat až o 85procentní dotace z EU. 

Hygienici po měření v tělocvičnách 
ZŠ Otokara Březiny a ZŠ Demlova 
upozornili na nadlimitní hladiny hlu-
ku. Na protihluková opatření, která 
se spojí s výměnou osvětlení, elektro-
instalace a obložení stěn, město uvol-
nilo 7,5 milionu korun. „Je to vysoká 
částka, ale výběrová řízení přinášejí 
úspory oproti projektovaným cenám. 
Uvidíme,“ podotkl primátor města Ja-
roslav Vymazal.  

Přibude bezbariérových křižova-
tek. Ve městě aktuálně probíhá po-
stupná instalace tzv. telematiky,  tedy 
systému, který bude upřednostňovat 
průjezd vozidel MHD. „Využíváme to-
ho, že se na křižovatkách pracuje, jsou 
rozkopané. Zároveň s tím uděláme 

bezbariérové úpravy,“ uvedl náměs-
tek primátora pro oblast dopravy Jo-
sef Kodet. Odhadem úpravy vyjdou 
na čtyři miliony korun, budou se tý-
kat desítky křižovatek.

Přidat se muselo na plánovaný 
chodník a cyklostezku mezi Helení-
nem a Jihlavou. K původně uvolně-
nému 1,5 milionu korun zastupitelé 
přidali 2,5 milionu korun. „Důvodem 
je nutnost přeložení velkého množství 
sítí. Neskrýváme, že nás to zaskočilo. 
Předpokládáme ale, že se ve výběro-
vém řízení dostaneme s cenou podstat-
ně níže,“ uvedl za radnici primátor. 

Půl milionu korun uvolnili zastupi-
telé na výkup pozemku u obchodního 
domu Tesco. V budoucnu by po něm 
měla vést nová silnice městského 
okruhu, která by spojila křižovatku u 
obchodního domu s Kosovskou ulicí. 
Silnice bude důležitá i pro zástavbu, 
která by měla za Teskem v budoucnu 
vyrůst. Deset milionů korun je také 
uvolněno na výkup pozemků pro roz-
voj letiště a 2,2 milionů půjde na vý-
kup pozemků pro rozšíření skládky u 
Henčova.

Zastupitelé museli z rozpočtu „při-
sypat“ na dlouho odkládané veřej-
né WC. K původní částce 2,4 milionu 

korun na toalety v Kosmákově ulici 
se přidalo 1,1 milionu, příprava se 
zadrhla na nedostačující kapacitě 
kanalizace. Pokud se do cesty nepo-
staví další komplikace, veřejné to-
alety ve dvoře hostince U Havlů by 
mohly začít sloužit ve druhé polovi-
ně roku.

Pět milionů je připraveno na vy-
budování nové lávky přes řeku, kte-
rá nahradí tu chátrající v Helenínské 
ulici nedaleko čistírny odpadních vo-
dy. Zastupitelé uvolnili prostředky na 
studii téměř tříkilometrové stezky do 
průmyslové zóny, po které je ze stra-
ny tam působících firem dlouhodobá 
poptávka, bezpečnější a příjemnější 
cesta by byla i pro ty, kdo míří třeba 
do kempu do Pávova.

Zastupitelé také odsouhlasili 150 
tisíc korun na vybudování zábradlí 
na svahu nad starou plovárnou, kde 
chce radnice obnovit vyhlídku.

Jihlava hospodaří s více než 800 
miliony, z městského rozpočtu letos 
půjde do investic asi 300 milionů ko-
run. „Z příjmů města Jihlava věnuje ví-
ce než 30 procent na jeho rozvoj. To je 
pozitivní výsledek, který svědčí o dob-
rém hospodaření,“ uvedl primátor Ji-
hlavy Jaroslav Vymazal. -tz-

Přebytek město využije ve 
školách, v dopravě i na pozemky


