
duben

KŮROVEC V HEULOSE. Loňské přemnožení kůrovce lze pozorovat nejen v lesích, ale také v městských parcích. Platí to bohužel i pro lesopark Velký Heulos v centru 
Jihlavy, kde muselo být nařízeno odstranění bezmála stovky stromů. Tento krok by měl zamezit dalšímu šíření brouka a odstranit poškozené nebezpečné stromy. Jak 
se škůdci „daří“, ukazuje na kůře z právě pokáceného smrku  Libor Chromek z oddělení lesního hospodářství a myslivosti jihlavského magistrátu. Vykácené jehličnany 
nahradí nejpozději během příštího roku pestřejší skladba nově vysazených stromů, které jsou do parků vhodnější a vůči škůdcům odolnější. Foto: archiv MMJ

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA
v jednací síni magistrátu

úterý 12. dubna od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na 

webu města.

FÓRUM ZDRA VÉHO MĚSTA
10 TOP akcí a problémů

středa 13. dubna 2016 od 16.30
DIOD Jihlava, Tyršova 12a

DEN ZEMĚ
středa 20. dubna

Masarykovo náměstí od 9 do 17
(více o programu na str. 30)

 Jihlavské jarmarky 2016: 
BIOJARMARK
středa 20 dubna

Masarykovo náměstí

ČARODĚJNICE 2016
„slet čarodějnic, čarodějů“ a 

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN 
sobota 30. dubna 2016

(více na str. 16)

V divadle DIOD proběhlo začát-
kem března Fórum mladých aneb 
Desatero problémů města Jihlavy 
očima žáků základních 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 
nelíbí. Své zástupce zde měly míst-
ní základní školy. Společné diskuse 
s vedením města se zúčastnilo více 
než 60 žáků základních škol.

Patronem akce byl náměstek pri-
mátora pro oblast školství, kulturu 
a tělovýchovu  Milan Kolář. Připo-
mněl největší problémy formulované 
na Fóru mladých z loňského roku  – 
Obtěžování problémovými osobami 
na veřejnosti, Možnost brigád pro 

studenty – informační portál, Ob-
nova letního kina, Finanční podpora 
menších sportů a další. 

„Pro zvýšení bezpečnosti zvyšujeme 
počet strážníků, nyní se o Jihlavu stará 
68 městských policistů, a rozšiřujeme 
kamerový systém v ulicích města. Pro-
blematika brigád pro studenty je mimo 
kompetenci města, existuje dostatečné 
množství soukromých serverů, zabý-
vajících se nabídkou práce. Areál amfi -
teátru se využívá na koncerty, festivaly 
apod. Ve městě fungují jiná kina, která 
navštěvují stovky návštěvníků, nikoli 
tisíce, aby se využila kapacita letního 
kina. Sporty, které jsou na ligové úrov-
ni, jsou podporovány více, propagují 
Jihlavu,“ reagoval náměstek primáto-
ra Milan Kolář. 

Před samotnou diskuzí účastníci 
shlédli fi lm „O havíření“, na který na-

vazoval kratičký kvíz.
Poté se žáci pustili do samotné 

práce. U každého z osmi stolů mladí 
diskutovali o akcích, které se jim ve 
městě líbí. Dvě z nich vybrali a pak o 
nich všichni hlasovali.

Top akce / aktivity ve městě:

Vysočina fest (23 hlasů)
Eurojack (7 hlasů)
Festival Mahler (7 hlasů)
MFDF (7 hlasů)
Letní pouť (6 hlasů)
Havíření (3 hlasů)
Vánoce (3 hlasů)
FC, HC (2 hlasů)
Půlmaratón (2 hlasů)
Den památek (1 hlasů)

(Pokračování na str. 3)

U mladých zvítězil festival, vadí 
jim  nedopalky od cigaret


