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Město Jihlava má k 31. 2. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
  50.459 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březen 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – KVĚTEN 2014

(Dokončení ze str. 1)
Jména Antonín Dvořák, Bedřich 

Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav 
Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelen-
ka a řadu dalších (blíže htt p://www.
rokceskehudby.cz/vyroci) lidé na 
celém světě rozpoznávají jako „česká“ 
a hudba je významnou součástí naší 
národní identity. Roky české hudby 
se však nesoustřeďují pouze na tvor-
bu výročních autorů, na jeden druh či 
hudební žánr, ale na podporu a refl exi 
české hudby jako takové. 

Budou i v programu zařazena 
díla zmíněných autorů?

S tématem roku české hudby je 
svázán i program letošního ročníku 
festivalu. Zazní díla Bedřicha Smeta-
ny, Antonína Dvořáka a řady dalších 
českých autorů. 

Festival však nechápeme jenom jako 
součást projektu Rok české hudby, ale 
jako svébytný svátek hudby, a proto 
zazní rovněž hudba toho, s jehož jmé-
nem je festival spojen – Gustava Ma-
hlera a také dalších světových auto-
rů. Věřím, že si každý hudbymilovný 
občan Jihlavy, ale i naši hosté z bohaté 
nabídky vyberou podle svého gusta. 

Na co by měli zájemci upřít po-
zornost?

Kromě zahajovacího a závěrečné-
ho koncertu bych chtěl upozornit 
také na koncert mladých hudebníků 
ze ZUŠ Jihlava a Humpolec v parku 
Gustava Mahlera, který tak trochu 
může navodit atmosféru doby, ve 
které Gustav Mahler v našem městě 
vyrůstal a činil své první hudeb-
ní kroky a kde také čerpal inspiraci 
pro svoji pozdější světově proslulou 
tvorbu. 

Úžasný hudební zážitek slibuje 
také koncert Vídeňské fi lharmo-
nie v Mahlerově rodném Kališti. Na 
tento koncert bude vypraven auto-
bus z Jihlavy.

Jak hodnotíte třináctiletou tradi-
ci festivalu?

Třináctiletá tradice se zdá být již 
poměrně slušnou, ve srovnání se „za-
vedenými“ festivaly je však ten náš 
zatím batole. Chtěl bych zde spolu 
s organizátory vyslovit poněkud ne-
skromné přání, aby se náš festival, 
který je již členem vybrané společ-
nosti evropských hudebních festivalů, 
stal ve světě opravdu pojmem a přita-
hoval pozornost hudební veřejnosti. 

K tomu je zapotřebí, aby získal 
kromě fi nanční podpory také širo-
kou podporu jihlavské veřejnosti. 

Co festival znamená pro město?
Festival totiž není jen kulturní akcí, 

ale významně přispívá k propagaci 
našeho města ve světě a stává se dů-
vodem pro návštěvu Jihlavy a s tím 
související kulturní i hospodářský 
rozvoj. Příkladem nám mohou být 
tradiční festivaly v Salzburgu nebo 
Smetanova Litomyšl či Pražské jaro. 
Je zde o průnik kulturní, turistic-
ké i komerční sféry. Multiplikační 
efekt kultury je zkoumán v mnoha 
studiích, ze kterých vyplývá až ne-
čekaný přínos kulturní pověsti místa 
pro jeho turistickou oblíbenost i pro 
pocit bohatého života. 

Přeji všem návštěvníkům festivalu, 
aby si odnesli krásné hudební zážitky, 
ale také aby si užili pocit sounáležitos-
ti a na festivalu potkali hodně lidí, se 
kterými jim bude dobře. -lm-

Festival Mahler …

Rada města Jihlavy schválila vy-
hodnocení nabídek veřejné za-
kázky na stavební práce akce „Re-
vitalizace sídlišť na území města 
Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, 
Demlova“. 

Odhadované náklady podle projek-
tu byly asi 40,5 milionu korun, z vý-
běrového řízení vzešla nejnižší na-
bídka 25,7 milionu korun bez DPH, 
kterou podala společnost PSJ, a. s. 
Na akci město získalo dotaci z Regi-
onálního operačního programu.

Revitalizace sídliště, kde žije asi 
deset tisíc lidí, proběhne v šesti ob-
lastech – cesty pro pěší, parkování, 
zeleň a mobiliář, dětská hřiště, cyklo-
doprava a kontejnerová stání. Zahá-
jení se předpokládá na květen 2014, 
hotovo bude do konce března 2015.

K návrhu úprav se mohla vyjadřovat 
veřejnost na veřejném setkání i kore-

spondenčně. „Smysluplné a uskutečni-
telné požadavky jsme do projektu dopl-
nili. Šlo například o upřesnění tras pro 
pěší, využívanost dětských hřišť a možné 
lokality pro parkování,“ vzpomněl na 
přípravu akce primátor Jaroslav Vy-
mazal a dodal, že stejně se postupo-
valo například při řešení úprav na 
Královském vršku, kde si obyvatelé 
prosadili více parkovacích míst.

Projekt na Březinkách řeší čtyři 
stovky parkovacích stání, z nichž 26 
bude vyhrazeno pro osoby se sníže-
nou schopností pohybu a orientace, 
ve třech lokalitách se bude upravovat 
a rozšiřovat zeleň, ve dvou lokalitách 
přibudou odpadkové koše a lavičky, 
v celém sídlišti pak místa pro kontej-
nery na odpady. 

Vzniknou další oplocená tzv. cen-
trální dětská hřiště, naopak něko-
lik nevyužívaných a dnes už téměř 

zaniklých hřišť a pískovišť se zruší. 
Vzniknou stezky pro cyklisty, úpra-
va pro větší bezpečnost cyklistů se 
provede na frekventované křižovatce 
u obchodního domu Tesco. Při pří-
pravě projektu se využily nejen po-
znatky odborníků. „Na Březinkách 
vznikne síť povětšinou bezbariérových 
tras – chodníků, které si už předem 
lidé sami vyšlapali v zeleni,“ uvedl pri-
mátor Vymazal.

Jihlava už zrevitalizovala části 
města Pávov a Pístov a sídliště Krá-
lovský vršek, aktuálně se pracuje na 
druhé etapě úprav v lesoparku Malý 
Heulos a lokality Český mlýn, kde 
vzniká sportovně-relaxační centrum. 
„Revitalizace Březinek je zatím posled-
ní akcí svého druhu. Do budoucna se 
budeme muset zabývat i dalšími část-
mi města, třeba nejstarší částí sídliště 
Dolina,“ doplnil primátor. -tz-

Začnou úpravy největšího 
jihlavského sídliště Březinova

V Jihlavě proběhly zápisy do 
mateřských škol. Město Jihla-
va zřizuje celkem 1.724 míst ve 
dvou mateřských školách (MŠ 
Mozaika s kapacitou 1.444 míst 
a MŠ Demlova s kapacitou 280 
míst). 

Pro příští školní rok 2014/2015 
je k dispozici 530 míst, po zápi-
sech jsou všechna místa obsazena. 
K zápisu dorazilo 568 dětí, kterým 
k 1. září 2014 budou tři roky, pro 38 
z nich se tedy zatím místo nenašlo. 

„Ve srovnání s předchozími roky je to 
velmi dobré číslo. Minulý rok jsme mu-

Jihlava přijala do školek 530 dětí
 2010 2011 2012 2013 2014

počet žádostí, kdy dítě 
dovrší tří let k 1. 9.

735 763 592 572 568

přijato po odvoláních 
nebo předpoklad i po odvoláních

478 532 464 476 530

nepřijato nebo předpoklad 
po odvoláních dětí k 1. 9. 

257 231 128 96 38

seli odmítnout 96 dětí, ale například ve 
školním roce 2010/2011 bylo 257 od-
mítnutých dětí. Jihlava v uplynulých le-
tech nákladem několika desítek milionů 
korun navýšila kapacity školek, příznivá 
je také klesající demografi cká křivka,“ 
komentoval výsledky zápisu Tomáš 
Koukal, vedoucí odboru školství. 

„Čísla se ještě mohou měnit, další 
rozdíly mohou nastat za situace, že se 
rodiče rozhodnou své dítě zařadit do 
přípravné třídy po vyšetřeních v peda-
gogicko-psychologické poradně,“ dodal 
Tomáš Koukal. Dvaapadesát přija-
tých dětí je předškoláků, ze zákona 
musí být přijati. K zápisu přišlo dal-

ších 112 dětí, které ale budou k prv-
nímu září mladší tří let.

Od roku 2010 město navýšilo ka-
pacitu svých mateřských škol téměř 
o třetinu – postavilo novou školku 
Mašinku na Demlové, otevřelo třídu 
mateřské školy při základní škole 
v Kollárově ulici a za pomoci Kraje 
Vysočina otevřelo novou školku Na 
Stoupách. 

Dále byly za asi 68 mil. Kč rozšířeny 
a zrekonstruovány školky v Ant. Dole, 
v Jarní a v Resslově ulici. Připravuje se 
výstavba tříd pro mateřinku v areálu 
ZŠ Nad Plovárnou, kde přibude 50 
nových míst.  -lm-

Uzavření mostu 
v Pražské ulici bude 
do konce listopadu 

Most v ulici Pražská je z důvodu 
rekonstrukce od 28. dubna uzavřen. 
Chodci jej budou moci bez omeze-
ní používat, projíždět mohou také 
vozidla hromadné dopravy a inte-
grovaného záchranného systému. 
Objízdná trasa vede po ulicích Frit-
zova, Jiráskova, Na Dolech a Roma-
na Havelky. Uzavírka potrvá do 22. 
listopadu 2014. Investorem je Kraj 
Vysočina.  -lm-

Doba uzavírky: 
28. duben až 22. listopad 2014

Z uzavírky jsou vyjmuti:
chodci 
vozidla MHD 
vozidla integrovaného  
záchranného systému

Radní ocenili udělením Ceny Rady 
města Jihlavy Igora Šmelka, který 
v polovině prosince 2013 zachránil 
život starší ženě v obchodním domě 
na Březinkách. 

Igor Šmelko je asistentem v ZŠ spe-
ciální a Praktické škole Jihlava. 

Cena Rady města Jihlavy by se 
měla předávat 15. května při příle-
žitosti zahájení hudebního festivalu 
Mahler Jihlava 2014.  -lm-

Cena Rady města 
za záchranu života

Igor
Šmelka


