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Zdravé město bude rozdělovat 400 tisíc
na projekty zdravého životního stylu
Od 15. do 28. února
2018 lze podávat žádosti
do dotačního programu
(DP) v rámci Projektu
Zdravého města a místní Agendy 21. Již nyní
na úřední desce a webu
Zdravého města lze nalézt
Pravidla, Výzvu a Žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Jihlavy. Výše podpory jednoho projektu je max. 30 tis. Kč. Výzva DP je pro období 15. 2. – 30. 11.
2018. V rámci DP mohou žádat FO
či PO nekomerčního charakteru.
Cílem podpory jsou projekty, které
navazují na strategické dokumenty
PZM a MA21, např. Zdravotní plán

města Jihlavy, aktuální
Plán zdraví a kvality života, který reaguje na problémy vzešlé z veřejné diskuze - Fóra Zdravého města,
nebo se vztahují k osvětovým komunitním kampaním Zdravého města (Den
Země, Den bez tábáku,
Evropský týden mobility
apod.).
Dotace se bude letos
rozdělovat již pošesté. Projekty podpořené v minulých letech jsou uveřejněny na webu: www.jihlava.cz/
zdravemesto.
Více informací – Ing. Soňa Krátká,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21.
-tz-

Primátor o úskalích
komunální politiky, zákazech...
(Dokončení ze str. 4)
Vraťme se k otázce zákazu militantního náboženství...
Náboženství zakázat nelze, ale lze
zakázat jeho militantní a nenávistné
projevy.
Pojďme k reklamě. Pro podnikatele je propagací, pro reklamní
agentury zdrojem zisku. Ostatní
reklamu v podstatě nepotřebují,
pokud mají přístup k informacím.
Například reklama v televizi většinu diváků otravuje. Co s tím může
politik dělat?
Zakázat se dá cokoli, otázka je, co
dál? Asi by v nějaké přiměřené formě být měla, ale v dnešní podobě
otravuje. Ovšem kdybyste šel do politiky s tímto slibem, asi bych vám to
rozmlouval. Slíbit se dá všechno, jiná
věc je, jak to dodržet.
Podobně jako reklamní agentury,
i novináři přinášejí negativní zprávy raději, než ty pozitivní. A lidé na

to reagují negativní náladou a vidí
všechno špatně.
Co si pořídí politik nejdříve? Je
to PR agentura, nebo moudří poradci?
Záleží na tom, kam chcete kandidovat (smích). PR agentury dokáží
„udělat“ politika, a dokonce dokáží
spočítat, co to bude stát. (Opět doporučuji tentokrát dokumentární
film o cestě V. Mečiara do funkce).
Ale musí to být opravdu dobrá agentura. Pan Sobotka si sehnal nějakou
americkou firmu, která dělala pro
Obamu, a nakonec to nedopadlo.
Pokud vám moudří poradci vypracují volební program, tak ten nikdo
nečte. Moudrý poradce je důležitý,
když řešíte něco, o čem toho víte
málo, nebo vůbec nic. Pak je moudrý poradce velmi důležitý. Zkrátka
volby vyhrává dravá PR, k moudrému vládnutí je třeba moudrých poradců.

K PRAXI zdravého města patří i pravidelná setkávání veřejnosti i odborníků. V
lednu komise Zdravého města diskutovala nad vyhodnocením zdravotního plánu
města.
Foto: archiv MMJ

Vodní ráj Jihlava navštívilo
vloni více než 160 tisíc lidí
Do Vodního ráje Jihlava, největšího aquaparku na Vysočině, přišlo v loňském roce
163 000 návštěvníků.
V krytém areálu, jehož doménou
je velký rekreační bazén o rozloze
330 m2, řada vodních atrakcí a wellness zóna se saunou a parní lázní, si
zaplavalo 123.500 lidí. Do letního
venkovního areálu, který nabízí čtyři
bazény s ohřívanou vodou, si zaplatilo vstup 39 500 návštěvníků. Oproti
roku předchozímu se jedná o stejnou
návštěvnost. Vysoký počet milovníků vody byl zaznamenán posledních
pět kalendářních dní – 4.585, včetně
rekordního 29. prosince, během kterého si přišlo zaplavat 1.059 lidí.
„Vodní ráj prošel během loňského
roku opravami a modernizací. Aquapark má za sebou rekonstrukce v celkové výši 5,6 mil. Kč. Tobogány mají
nový nátěr, zmodernizovali jsme ozvu-

čení venkovního areálu, opravou prošla
také venkovní skluzavka. V kryté části byla zrekonstruována odpočívárna
u sauny a opraveny převlékací boxy.
Největší investicí byl venkovní dětský
nerezový bazén za 4,6 mil. Kč,“ uvedl
mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ)
Martin Málek.
Jako další novinku Vodního ráje
Jihlava lze uvést spuštění e-shopu
na webových stránkách, který nabízí online prodej vstupenek a dárkových poukazů.
„Během prvních 10 dní provozu nakoupilo v e-shopu přes 50 lidí, což nás
mile překvapilo, a potvrdilo, že lidé
dnes čím dál častěji platí raději přes
internet. Těmto prvním nakupujícím
jsme jako poděkování věnovali hodinu
plavání zdarma,“ řekl Málek.
V prosinci byl také vyhlášen již třetí ročník kreativní soutěže pro děti
Vánoce s mývalem. Během prosince
nosily děti do aquaparku vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. V
průběhu ledna vyberou zaměstnanci Vodního ráje pět nejzajímavějších
výtvorů a jejich autory obdarují až
deseti rodinnými vstupy zdarma.
V loňském roce navštívilo bazén
107.804 osob. Z celkového počtu činila veřejnost 24.767 osob. Dalších
83.037 lidí bylo z plaveckých škol,
základních škol, středních škol, různých firem a dalších organizací, které
si pronajaly bazénovou halu. Součástí bazénu je i sauna, kterou v minulém roce navštívilo 13.692 osob z řad
veřejnosti.
-lm-

Pneumatiky jinak
Od 1. ledna 2018 již není možné
odevzdávat pneumatiky v jihlavských
sběrných dvorech. Pneumatiky lze,
bez ohledu na značku a bez vazby
na nákup zboží či služeb, odevzdávat v autoservisech a pneuservisech.
Převzetí pneumatik probíhá v rámci
zpětného odběru a je bezplatné. -tz-

