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Zeptali jsme se náměstka primáto-
ra Milana Koláře (Fórum Jihlava), 
co se povedlo za půlrok z jeho po-
hledu v sociálních službách, škol-
ství, kultuře a sportu, tedy v oblas-
tech, které má na starosti.

 Lubomír Maštera

Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb vyhlásila v říjnu týden sociál-
ních služeb. Jak se město připojí?

Ve městě Jihlavě působí krom našich 
příspěvkových zařízeních desítky po-
skytovatelů sociálních služeb. Člověk 
se v nich ani nemůže dobře oriento-
vat. Oslovili jsme je všechny a vyzvali k 
účasti na takovém setkání nebo výsta-
vě a prezentaci své činnosti s názvem 
Den sociálních služeb, který plánuje-
me na úterý 6. října 2015 na Masary-
kově náměstí a ve vstupní hale jihlav-
ské radnice. 

Jaká byla odezva?
Přihlásili se ti nejaktivnější, takže se 

můžeme těšit na prezentaci asi pěta-
dvaceti organizací, které v Jihlavě pů-
sobí a nabízejí rozmanité služby růz-
ně znevýhodněným lidem. Budu rád, 
když se toto setkání všech těch, které 
nabízejí služby, stane tradicí a moc se 
na něj těším. Budou k vidění ukázky 
práce vodících a asistenčních psů, bu-
de se měřit krevní tlak a ukazovat, jak 
příjemné je stárnout, když máte jisto-
tu, že je nablízku někdo, kdo se o vás 
postará.

Součástí volebních programů po-
litických stran byl sociální program. 
Uvažuje město o navýšení fi nanč-
ních prostředků rozpočtu 2016 v té-
to oblasti?

Těžká otázka v době, kdy se začínají 
číst rozpočty a kdy Kraj Vysočina při-
chází s významnými změnami ve způ-
sobu fi nancování, které nutí obce k 
větší účasti. 

Osobně je mým úkolem snažit se 
prosadit co nejpříznivější částku, která 
by zajistila alespoň přežití všech těch 
služeb, které v Jihlavě různé neziskové 
organizace nabízejí. 

O naše příspěvkovky strach nemám. 
Na ty bude v rozpočtu jistě pamatová-
no, ale u ostatních nevím, nevím. Měs-
to je dofi nancovává pouze určitým 
procentem jejich nákladů na činnost. 
Většinu fi nančních prostředků dává 
stát prostřednictvím různých minis-
terstev a Kraj Vysočina. Určitě budou 
organizace nuceny hledat i další zdroje 
fi nancování.  

Uvidíme, co se podaří vyjednat z 
městského rozpočtu. Jisté je, že výdaje 
města Jihlavy do sociální sféry nebu-
dou nižší než v letošním roce. Takže 
cituji společně s klasikem: „Kdyby hůř 
nebylo, to by nám stačilo!“ Nebo nám to 
bude muset stačit?

V březnu jsme hovořili na tomto 
místě NJR o krásných, ale zamče-
ných sportovištích pro veřejnost. 
Jak vypadá situace nyní?

Sportoviště jsou sice zamčená, ale to 
jen proto, aby je někdo neničil. Jsem 
přesvědčený, že když si někdo chce 
pronajmout hřiště u školy, tak mu vy-
jde vedení školy vstříc. 

Loni ještě před Vánocemi jsme ob-
jeli všechny základní školy a mapova-

Kolář: I u sociálních služeb jde o peníze

li možnosti využití sportovišť. Žád-
ná škola nám neřekla, že by to nebylo 
možné. Společně s informatiky jsme 
vytvořili formulář a dotazník a začali 
sbírat informace a data o parametrech 
a možnostech využití. Zjistili jsme, že 
je to obrovské množství informací. 

V tomto okamžiku je naprogramova-
ná aplikace, která je naplňována údaji 
od jednotlivých subjektů. Posledním 
krokem je tedy všechny tyto informace 
propojit s webem města, tak aby každý 
viděl, kde jsou jaká zařízení, jak jsou 
využívaná, a každý by měl možnost si 
je zarezervovat. 

Nová aplikace nezajistí, že se hřiš-
tě odemknou, jen usnadní orientaci a 
případné objednávání. Aplikace kro-
mě jiného bude obsahovat i přehled o 
druzích sportu a vše kolem toho, takže 
bude příznivá např. rodičům, kteří hle-
dají pro své děti vhodný sport. Termín 
si netroufám vyslovit, ale dárek pod 
stromeček by to byl jistě hezký.

V Jihlavě již proběhly významné 
kulturní akce. Ale zhodnoťte pro-
sím nejen ty největší.

Těmi největšími byly oslavy 70. vý-
ročí od konce války s nádherným kon-
certem Pěveckých sborů Campanula a 
Melodie za doprovodu symfonického 
orchestru ZUŠ, kteří pod taktovkou 
pana Jana Noska v přeplněném kos-
tele sv. Ignáce předvedli Dvořákovo 
Te Deum. (Opakování bylo nedávno 
u příležitosti 15. výročí založení Kraje 
Vysočina.) Následoval velmi rozmani-
tý a pestrý Festival Gustava Mahlera s 
letošním zpestřením v podobě živého 
obrazu. 

Potom Havíření s havířskými průvo-
dy. Přes nepřízeň počasí bylo na ná-
městí stovky spokojených diváků na 
koncertě naší Filharmonie Gustava 
Mahlera a druhý den na Koncertě bez 
hranic. To se, myslím, vydařilo ke vše-
obecné spokojenosti. 

A ty menší akce?
Ale k těm menším akcím. Rád chodí-

vám vnímat příjemnou atmosféru na 
náměstí, když se tam promítá letní ki-

no nebo jsou jazzové koncerty či pra-
videlné čtvrtky s dechovkou. To jsou 
velmi příjemné události plné setkání s 
milými lidmi. 

Ke konci prázdnin to ještě završila 
Tančírna Petra Píši a s velkou rados-
tí jsem sledoval nedávné balábile Ho-
ráckého divadla, kdy herci přišli na ná-
městí pozvat diváky na novou sezonu 
a především na první premiéru Zvo-
nokosy.

Vrcholem podzimu bude MFDF. 
Jak se podílí město?

Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů letos s tématem „věcnosti“ 
nebo „věčnosti“ bude bezesporu jako 
vždy největší kulturní událostí roku. 

Nemyslím si, že by významná částka, 
kterou město dává ze svého rozpočtu 
na podporu tohoto festivalu, měla ně-
jakou vypovídající hodnotu. 

Důležité je, že Jihlava přijala MFDF 
za svůj festival, je na něj náležitě pyš-
ná a snaží se mu vycházet všemožně 
vstříc. Příkladem budiž cestování ná-
vštěvníků festivalu v trolejbusech a au-
tobusech MHD zadarmo. 

Pokládám za nesmírně důležité pro 
Jihlavu, že každoročně v pošmour-
ných podzimních dnech přímo roz-
kvétá stovkami mladých krásných lidí, 
kteří oživují ulice a zaplňují kavárnič-
ky a hospůdky a samozřejmě naplňují 
k prasknutí všechny možné i nemož-
né prostory, kde se promítají stovky 
pozoruhodných a pečlivě vybraných 
dokumentárních fi lmů. Město se sna-
ží vytvořit festivalu co největší prostor. 
Věřím, že symbolicky otevírá náruč a 
těší se!

Minule jste vyjádřil nespokoje-
nost s městskými jarmarky. Zlepšilo 
se něco?

Zatím se nezlepšilo nic. Spíše zhor-
šilo. Tomu poslednímu jarmarku ješ-
tě ke všemu nepřálo počasí, tak v deš-
ti zůstalo jen pár zmoklých stánků bez 
zájmu nakupujících. 

Na radnici se však už velmi čile při-
pravují „nové jarmarky“ pro příští rok. 
V pracovní skupině, kterou se poda-

řilo složit, jsme se shodli na tom, že 
bychom chtěli jarmarky tematické s 
pěknými řemeslnými stánky, pestrou 
nabídkou zboží a služeb, s kulturním 
programem. 

Rádi bychom, aby to bylo spíše mís-
to pro setkávání lidí a nejen možnost 
laciného nákupu nekvalitního zboží. 
Aby se z jarmarků stala společenská 
událost, na kterou se budeme těšit. 
Kde potkáme své přátele, na chvíli se s 
nimi zastavíme u dobrého jídla a pití a 
trochu se užijeme.

Kraj a město podepsaly memoran-
dum, ve kterém město bude přispí-
vat na HDJ a kraj naopak bude in-
vestovat do zoo. Pokud se nezmění 
fi nanční obnosy, nabízí se otázka, 
jaký to má smysl? A co z toho vyplý-
vá?

Máte pravdu, že to na první pohled 
vypadá jednoduše, a ani mě nena-
padlo, že se může takhle někdo zeptat. 
Je to tak! Horácké divadlo provozuje 
Kraj Vysočina a zoo město Jihlava. Tak 
jaké memorandum? Snad kdyby v di-
vadle potřebovali do Prodané nevěsty 
medvěda?(Smích). Omlouvám se za 
nejapný vtip. 

Naše krásná ZOO je největším tu-
ristickým cílem v našem kraji. Je pro-
to pochopitelné a moc pěkné, že by se 
chtěl také Kraj Vysočina podílet na je-
jím chodu a nabízí podpořit výstavbu 
nového výběhu pro vlky a především s 
tím související nové prostory pro tolik 
potřebné občerstvení návštěvníků. 

Na oplátku nám nabídl podob-
ný „prostor“ v Horáckém divadle, na 
které město Jihlava doposud nemělo 
žádný vliv. Jsem rád, že tam s nově na-
stoupeným mladým panem ředitelem 
Ondrejem Remiášem navazujeme přá-
telské vztahy a hledáme společnou řeč. 

To znamená co?
Město hodlá podpořit nákup zvuko-

vé a světelné techniky pro uměleckou 
činnost divadla, která by mohla sloužit 
i mimo samotný objekt (třeba na ná-
městí, které se tak snažíme oživit), dále 
pak vznik alternativního prostoru  pro 
umělecké aktivity souboru, případně 
pořízení nového divadelního fundusu 
divadla…

Ze spolupráce s Krajem Vysočina 
mám velkou radost, vítám ji a moc se 
na ni těším.  

Poměrně hodně rodičů je zklamá-
no cenou vstupného do dětského 
centra Robinson. Má město mož-
nost něco dělat, když jde o soukro-
mý subjekt?

Dětské centrum Robinson, jako nej-
větší a nejmodernější zábavní park u 
nás, má můj velký obdiv. S jeho majite-
li máme partnerský vztah a navzájem se 
podporujeme především v propagaci. 

V kompetenci města samozřejmě 
není, aby diktovalo ceny soukromým 
subjektům. Rada města stanoví ceny 
v našich zařízeních jako je např. zim-
ní stadion, vstup na bránu matky Boží 
nebo do ZOO, ale že bychom měli na-
příklad mluvit do ceny piva v radnič-
ní restauraci, to by mi přišlo opravdu 
hodně úsměvné. Tam je pivo drahé, 
ale nikdo tím zklamán není, protože je 
moc dobré! (To prosím berte jako ve-
likou nadsázku). 

NÁMĚSTEK primátora Milan Kolář.  Foto: archiv MMJ


