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Město Jihlava má k 30. 6. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.722 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2016

Nenápadná pověst o svatém Marti-
novi, který zavítal do Jihlavy, nechal 
si okovat  kopyto a neměl na zapla-
cení dala vzniku slavných svatomar-
tinských průvodů, které budou mít  
letos  v Jihlavě už dvacetiletou tra-
dici. Od samého počátku měla tato 
akce velký ohlas a je pokaždé navští-
vena několika tisíci diváků. 

U zrodu stál dnešní náměstek pri-
mátora Milan Kolář, kterého - jak 
sám tvrdí - nikdy nenapadlo, že by 
mohl význam této události přesáh-
nout hranice regionu. „Když jsem se 
začal zajímat o oslavy svatého Mar-
tina  u nás v Čechách, tak jsem zjistil, 
že snad v žádném městě nemají tak 

krásného koně, tak velkolepý průvod, 
tak krásný ohňostroj a hlavně tako-
vou spoustu vděčných diváků.“  Pře-
sto ho překvapilo, když letos na ja-
ře přišlo pozvání z francouzského 
města Tours k účasti na oslavách 
1.700letého výročí od narození sva-
tého Martina z Tours. 

„Byla to pozvánka, která se neodmí-
tá.  Ve spolupráci s Jakubem Škrdlou z 
Horáckého divadla a hlavně mamin-
kami dětí z havířského průvodu, které 
se postaraly o kostýmy, jsme pozvání 
přijali a strávili jsme první  prázdnino-
vý víkend na velkolepé události ve fr an-
couzském  městě Tours,“ říká Kolář.  

Průvod byl sestaven především z 

Jihlava se zúčastnila oslav v Tours

SVATÝ MARTIN se oslavuje také ve fr ancouzském Tours. Oslavy zde mají 
monumentální podobu a letos se jich také na pozvání zúčastnila Jihlava. 
 Foto: archiv MMJ

V únoru letošního roku náh-
le zemřel úředník magistrátu Jan 
Toman Caha. Odešel mladý člo-
věk. Otec rodiny, manžel, zaměst-
nanec města, ztráta nenahraditel-
ná, těžko vyvážitelná jakoukoli 
fi nanční částkou…

Vedení magistrátu navrhlo 
nejbližším pozůstalým poskyt-
nout dar z městského rozpoč-
tu ve výši 300 tisíc korun jako 
podporu v této obtížné životní 
situaci. 

Nade vše v nás převažuje pocit 
účasti, solidarity a potřeby 
pomoci v těžké životní situaci, 
proto jsme návrh podpořili. 

Na druhé straně si však uvědo-
mujeme nezvyklou výši částky, 
nesystémovost návrhu i zavdání 
určité sociální nespravedlnosti, 
protože ne každý zaměstnavatel 
by si mohl něco takového dovolit. 

Zde jsme zaměstnavatelem 
v přeneseném slova smyslu my 
všichni  občané města, protože 
se jedná o naše společné peníze, 
městský rozpočet.

Proto jsme se rozhodli zároveň 

s podporou návrhu na jednání 
zastupitelstva vyhlásit veřejnou 
sbírku, kterou alespoň částečně 
vykompenzujeme to výše uvede-
né, co si myslíme, že je na tomto 
návrhu nesprávné a touto formou 
také požádáme o nepředkládání 
dalších takovýchto podobných 
návrhů, o kterých se z mnoha 
ohledů hlasuje velice obtížně.

Můžete tedy i vy pomoci 
jakoukoliv částkou poukáza-
nou na transparentní účet čís-
lo 399111/5500. Konto sbír-
ky bude aktivní od 1. 8. 2016 a  
sbírka potrvá do konce listopadu 
letošního roku. Z vybrané částky 
bude 300 tisíc korun odevzdá-
no do městského rozpočtu jako 
kompenzace poskytnutého daru, 
vše nad tuto částku bude poskyt-
nuto nejbližším pozůstalým jako 
další pomoc.

Sbírka je řádně registrována dle 
zákona u Krajského úřadu a je 
organizována s vědomím nejbližší 
pozůstalé. 

Tuto aktivitu podporují zastupi-
telé města Jihlavy.  -tz-

Vyhlášení veřejné sbírky

Už před čtyřmi lety jihlavská Cha-
rita ve spolupráci s radnicí zahájila 
sběr ošacení. Lidé mohou nepotřeb-
né a použitelné ošacení věnovat těm, 
kteří jej ještě využijí. Projekt mimo 
jiné přispěl k tomu, že už více než 
1000 tun textilu neskončilo bez užit-
ku na skládce.

Pro sběr ošacení jsou určeny mod-
ré kontejnery v ulicích. „Ty jsou 
v současné době rozsety na mnoha mís-
tech Vysočiny – celkem 167 modrých 
kontejnerů je umístěno na Jihlavsku, 
Dačicku, Třebíčsku, částečně na Žďár-
sku a Pelhřimovsku,“ uvádí vedoucí 
projektu sběru šatstva Hana Fexová. 

V Jihlavě jsou umístěny ještě dal-
ší dva velké kontejnery žluté barvy 
nedaleko vchodu do Vodního ráje a 
u obchodního domu Tesco.

Od začátku projektu v roce 2012 
lidé přinesli celkem 1.008 tun šat-
stva, za letošní rok je shromážděno 
už 257 tun ošacení. 

Kromě kontejnerů, které jsou k dis-
pozici 24 hodin denně, funguje také 
sběrna a třídírna textilu na adrese 
Žižkova 109 v Jihlavě. Občané sem 
mohou vozit textil od pondělí do 
čtvrtka v otevírací době - po+út 9-17 
h, st+čt 9-15 h. 

Další velkoobjemový kontejner 
na šatstvo je ve spolupráci s Diako-
nií Broumov umístěn u obchodního 
domu Na Slunci, další textil se vybe-
re i ve sběrných dvorech, skutečné 
množství textilu, který díky těm-
to aktivitám nekončí bez využití ve 
skládce, je ještě vyšší.

„Projekt Sběr šatstva je postaven na 

čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstá-
vá zajištění potřeb oblečení a textilu 
ze strany potřebných. V tomto směru 
spolupracujeme především s azylovými 
domy, s referátem hmotné nouze Úřadu 
práce ČR a s dalšími sociálními služba-
mi, které Charita zajišťuje,“ popisuje 
projekt Hana Fexová, vedoucí sběru 
šatstva při Oblastní charitě Jihlava.

Nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne

Druhý cíl sleduje ekologické hle-
disko - projekt nabízí pomoc měs-
tům a obcím v účinné separaci 
odpadů. 

 -tz-

Tuny šatstva našly využitíNepříjemnou a až nebezpečnou dopravní situaci v Tolstého ulici před 
DIODem, zvláště v ranních a odpoledních špičkách, zklidní nově vybudova-
né semafory s tzv. poptávkovým systémem pro chodce. K zajištění plynulej-
šího provozu v ulici radnice dále plánuje prodloužit odbočovací pruh z Tol-
stého do Jiráskovy ulice. Nově bude pruh začínat už u křižovatky Tolstého s 
ulicí Tyršovou. Staveniště se bude předávat v týdnu po 8. srpnu, dodavatel 
má na dodání 3 měsíce. Dodavatelem bude fi rma Patriot, její nejnižší nabíd-
nutá cena je 2.340.000,- korun bez DPH.  -tz-

Tolstého zklidní semafor

účastníků měst, kde opravdu svatý 
Martin působil. Takže jej vedla sku-
pina z maďarského města Sombathely 
- rodiště svatého Martina. Dále násle-
dovali účastníci z Itálie, Slovinska, 
Švýcarska, z Bretaně, Korsiky, Belgie, 
Holandska, ale také až z Argentiny.  

„Naši delegaci tvořilo přibližně čtyři-
cet postav a protože jsme nemohli vézt 
do Francie koně, tak jsme zvolili obraz, 
kdy se podle pověsti svatý Martin ukrý-
val v husinci. Pro děti jsme tedy zhotovi-
li masky husí a maminky šly stejně jako 
v Jihlavě za selky s košíky. 

Byli jsme vřele přijati. Naši hostitelé 
pro nás připravili krásný program. Nav-
štívili jsme dva krásné zámky na řece 
Loiře. Jeden - Amboise  je místem odpo-
činku Leonarda da Vinci a druhý Vilan-
dry s překrásnými zahradami.  

Byli jsme ubytováni v opatství Mar-
mortiewr, kde svatý Martin žil na 
sklonku svého života kolem roku 390. 
Byla to veliká zkušenost a dovezli 
jsme si kromě zážitků i hodně nápadů 
pro další akce v Jihlavě,“ popsal zážit-
ky z akce náměstek primátora Milan 
Kolář.  -lm-


