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V divadle DIOD proběhlo 2. břez-
na 2015 Fórum mladých aneb Desa-
tero problémů města Jihlavy očima 
žáků a studentů základních a střed-
ních škol, které uspořádalo Zdravé 
město Jihlava. 

Cílem bylo vytipovat top aktivity 
ve městě, Desatero problémů města 
z pohledu jihlavské mládeže a pro-
střednictvím pocitové mapy určit, 
kde se jim ve městě nejvíce líbí a ne-
líbí.

Své zástupce zde měly místní zá-
kladní a střední školy. Společné dis-
kuse s vedením města se zúčastnilo 
více než 60 žáků a studentů jihlav-
ských škol.

Patronem akce je primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. Připomněl nej-
větší problémy formulované na Fóru 
mladých loni - Obnova letního kina, 
sportovní přenosy, Málo spojů o ví-
kendech a Více mimoškolních více-
účelových hřišť.

„Areál amfi teátru se využívá na kon-
certy, festivaly a promítací technika do 
největšího amfi teátru v Čechách je vel-
mi nákladná záležitost, kterou musí 
město zvážit. Město připravuje na le-
tošní rok rozsáhlý průzkum MHD. 
Víceúčelová hřiště vznikají při revita-
lizaci sídlišť, stejně tak jsou postupně 
rekonstruovaná školní hřiště, která by 
se mohla pod dohledem správců hřišť 
zpřístupnit veřejnosti,“ reagoval pri-
mátor Rudolf Chloupek 

U každého z osmi stolů mladí nej-
prve o aktivitách, které se jim ve 
městě líbí. Dvě z nich vybrali, a pak 
o nich všichni hlasovali.

Top akce / aktivity ve městě:
Vysočina Fest (21) 
City park, skate park (8) 
Vánoční atmosféra (předvánoční  

akce) (6)
Svatý Martin (6) 
Divadlo, sportovní zázemí, akce na  

náměstí (5)
Letní kino na náměstí (4) 
Mezi školní sportovní a vědomostní  

soutěže (2)
Pouť (1) 
Stavíme z Merkuru (1) 

Z pocitové mapy vyplynulo, že nejví-
ce mladých se cítí nebezpečně v cent-
ru města, na náměstí, naopak nejlépe 

se cítí v areálu letního kina, zoologické 
zahrady a celé této lokalitě.

Diskuse o problémech města pro-
bíhala u tematicky zaměřených stolů, 
kde jednotlivé skupiny určily dva nej-
větší problémy.

Tematické stoly byly A - občan a 
úřad, rozvoj města, B - životní prostře-
dí, C - zdravý životní styl, prevence, 
zdravotnické služby, D - kultura, sport, 
volný čas, E - sociální problematika, 
společensky nežádoucí jevy, F - vzdělá-
vání a výchova, G - podnikání, ekono-
mika, cestovní ruch, H - doprava. 

V průběhu diskuse byly sepsány pro-
blémy, které vnímá jihlavská mládež 
jako nejpalčivější, následovalo společ-
né hlasování:

Problémy města Jihlavy očima 
mladých:
1. Obtěžování problémovými osobami 
na veřejnosti (34)
2. Finanční podpora menších sportů 
(např. jezdectví) (17)  
3. Důsledná kontrola všech cestujících 
v MHD (14) 
4. Možnost brigád pro studenty – in-
formační portál (12)
5.-6. Městské nádraží (špatný vzhled) 
(7)
5.-6. Vlaková zastávka v Heleníně (7)
7.-9. Pytlíky na psí exkrementy (5)
7.-9. Omezení osobní dopravy (propa-
gace MHD) (5)
7.-9. Více parkovacích míst (5)
10.-11. Alkohol a agresivita (4)
10.-11. Vizuální stránka škol (vzhled, 
vybavení…) (4)
12. Větší údržba parků (např. Gustava 
Mahlera) (3)
13. Znečišťování prostředí průmyslo-
vými podniky (např. Kronospan)(1)
14.-16. Obnova letního kina (0) 
14.-16. Odpadky na veřejném pro-
stranství (0)
14.-16. Kvalita internátního ubytování 
studentů (0)

Problémy popsané na setkání budou 
ověřeny  anketou, která bude probí-
hat na jihlavských školách a také bude 
k dispozici na webových stránkách 
www.jihlava.cz/zdravemesto. Násled-
ně bude zpracován Plán zdraví a kvali-
ty života mládeže 2015 – 2016.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

Mladým se líbí festival, nelíbí se jim 
obtěžování problémovými osobami

FÓRUM mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků a studentů 
základních a středních škol uspořádalo Zdravé město Jihlava. Foto: archiv MMJ

Za uplynulý měsíc zpracova-
la  Městská policie Jihlava celkem 
3.667 událostí. 

Ve 246 případech byla provedena 
kontrola podávání alkoholu mladist-
vým osobám.  V 459 případech se 
na městskou polici obrátili občané s 
oznámením nebo žádostí o pomoc. 
Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 982 přestupků. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrže-
no 6 osob, po kterých Policie ČR vy-
hlásila celostátní pátrání.  Současně 
byly policii oznámeny 3 podezření 
ze spáchání trestné činnosti. Měst-
ská policie zpracovala 24 přestupků 
proti majetku. Jedná se o drobné krá-
deže v obchodech. Ve spolupráci s 
dopravním podnikem strážníci pro-
vedli 94 kontrol černých pasažérů. 

Městská policie řešila oznámení 
od muže, který ze svého bytu na uli-
ci Leoše Janáčka viděl, že se u jeho 
souseda neustále svítí. Na místo byla 
vyslána hlídka. Po otevření bytu zde 
byl nalezen mrtvý muž. 

Na ulici Okružní v Jihlavě řešili 
strážníci oznámení na vniknutí cizí 
osoby do zahradní chaty.  V chatě 

byl nalezen spící muž, který byl po 
zjištění totožnosti předán policii. 
Dále bylo na lince tísňového volání 
přijato oznámení na dezorientova-
ného muže s poraněním hlavy. Stráž-
níci okamžitě poskytli první pomoc 
a následně přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která zraněného 
muže převezla do nemocnice. 

S žádostí o pomoc se na městskou 
policii obrátit občan, který slyšel na 
ulici Jiráskova z jednoho bytu volá-
ní o pomoc. Vyslaná hlídka městské 
policie na místě zjistila, že se v bytě 
nachází poraněná žena, která upadla 
na zem a nemůže vstát. Po otevření 
vchodových dveří od bytu si zraně-
nou ženu převzala přivolaná zdravot-
nická záchranná služba. 

Ve dvou případech řešila městská 
policie oznámení na psychicky naru-
šené ženy. V prvním případě se jed-
nalo o ženu, která na ulici Vrchlické-
ho přecházela po mostě vedoucím 
přes dálniční přivaděč. Neustále si 
vyhrnovala rukávy u bundy a nahý-
bala se přes zábradlí mostu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka, která po 
příjezdu na ulici Vrchlického spat-
řila ženu nahýbající se přes zábradlí 

mostu. Strážníci ji opatrně oslovili 
a uchopili za oděv. Poté byla odve-
dena na bezpečné místo. Strážníci 
zjistili, že se žena pokusila podřezat 
si žíly a také měla v úmyslu skočit z 
mostu. Vzhledem ke zjištěným sku-
tečnostem byla žena předána pra-
covníkům zdravotnické záchranné 
služby. 

V druhém případě se jednalo o 
psychicky narušenou cizinku, kte-
rá na ulici Brtnická u konečné za-
stávky MHD linky A vstupovala do 
vozovky před projíždějící vozidla 
a ohrožovala tím nejen sebe, ale i 
ostatní účastníky provozu na po-
zemní komunikaci. 

Zmatenou a podchlazenou ženu 
převezla přivolaná zdravotnická zá-
chranná služba na psychiatrickou 
léčebnu v Jihlavě. 

Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na muže ohrožují-
cího na ulici Žižkova u OD Globus 
kolemjdoucí kuchyňským nožem. 
Jednalo se o jihlavského bezdomov-
ce v podnapilém stavu, který byl ná-
sledně předán policii.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Mrtvý muž neustále svítil
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

U příležitosti 15 let existence při-
pravuje Domácí hospic Vysočina 
aktivity na podporu dalšího fungo-
vání. Patří k nim prodejní výstava a 
aukce obrazů a uměleckých před-
mětů, připravuje se také benefiční 
koncert žáků a pedagogů jihlavské 
základní umělecké školy.

Prodejní výstava obrazů proběh-
ne v prostorách kavárny Horácké-
ho divadla. Bude otevřena od 22. 
do 28. dubna každý den od 10.00 
do 18.00 hod. „Bude zde možné 
shlédnout, zakoupit nebo následně 
vydražit mj. díla Odvárky, Štourače, 
Plieštika, Svobody, Venhody, Zno-
jemské, Smažila, Kopeckého a dal-
ších umělců, zhruba polovina vysta-
vených děl bude i od žáků ZUŠ,“ zve 
na výstavu i aukci ředitel hospicu 
Petr Havlíček.

Vystaveno bude více než 60 obra-
zů, z nichž část bude k prodeji na 
výstavě a zhruba 40 jich bude po-
stoupeno do aukce. 

Ceny obrazů budou stanoveny 
dle doporučení samotných autorů 
a budou se nejčastěji pohybovat v 
řádu tisíců. Aukci bude řídit zkuše-
ný licitátor František Bláha.  -tz-

Prodejní výstava 
uměleckých 

předmětů


