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9. – 10. června (Více na str. 28)

JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
v úterý 12. června od 13 hodin
v jednací síni magistrátu. Přenos 

je promítán on-line na webu města

POUŤ KE SV. JÁNU
úterý 24. června 

JIHLAVSKÁ POUŤ 
pondělí 25. 6. – pondělí 2. 7.

Masarykovo náměstí

HUDEBNÍ FESTIVAL 
MAHLER JIHLAVA – 

HUDBA TISÍCŮ
(Více na str. 30 tohoto vydání)

GALAKONCERT v kostele Povýšení sv. Kříže odstartoval 17. ročník hudebního festivalu v Jihlavě prvním koncertem hlavní programové nabídky festivalu Gustava 
Mahlera. V kostele Povýšení sv. Kříže provedl dirigent Petr Altrichter s Filharmonií Brno Mahlerovu Symfonii č. 4, sopránového partu se ujala Lucie Silkenová. Po 
úvodních festivalových fanfárách v podání žáků ZUŠ Jihlava zaplnila chrámový prostor narativní hloubka Mahlerovy kompozice z roku 1900, v níž se skladatelův pís-
ňový přístup k symfonické tvorbě projevuje snad nejvíce. Publikum nadšeně ocenilo skvěle připravený orchestr, výkon dirigenta i sólistky potleskem. Celý program festi-
valu je k dispozici v elektronické brožuře, nebo na festivalovém webu či facebooku. Foto: Jan Černo

Jihlavská radnice uspořádala pracov-
ní setkání s největšími zaměstnavateli 
ve městě. Pozvání přijaly asi dvě desít-
ky firem. Zástupci radnice účastníky 
seznámili například s možnostmi roz-
voje v souladu s územním plánem, 
prodiskutovali i problematické body, 
které rozvoj podnikání ve městě brzdí, 
jako je například omezený vliv města 
na stav vodohospodářské infrastruk-
tury.

Jedním z nejčastěji zmiňovaných 
problematických bodů ze strany 
zaměstnavatelů je nedostatek pra-
covních sil a nedostatek ubytovacích 
kapacit ve městě, který příliv pracov-
níků komplikuje. „Město se stane pro-
středníkem, mediátorem, který přiblíží 

zájmy zaměstnavatelů a možnosti deve-
loperských společností, které mohou fir-
mám pomoci problematiku ubytování 
řešit,“ uvedl k setkání primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek.

Vedení města jednoznačně uvádí, že 
město nebude stavět ubytování pro 
zaměstnance firem. „Roli města spat-
řujeme v zajištění patřičné infrastruk-
tury, jako je dopravní napojení, veřejné 
osvětlení, MHD, svoz odpadu, správa 
veřejných prostor a vytváření podmínek 
pro trávení volného času,“ popsal pozi-
ci města v řešení problému náměstek 
primátora pro oblast investic Vratislav 
Výborný.

Ještě před letními prázdninami rad-
nice uspořádá další seminář, na který 

budou zváni jak zaměstnavatelé, tak 
developeři. Cílem je komplexní obe-
známení se s problematikou a mož-
nostmi všech zapojených stran. Úřad 
např. představí možnosti, které v 
oblasti ubytovacích kapacit a bytové 
výstavby dává územní plán. „Popíše-
me mimo jiné i možnost stavět ubytová-
ní pro zaměstnance v areálech firem, což 
donedávna územní plán neumožňoval,“ 
avizuje náměstek primátora pro oblast 
územního plánování Radek Popelka. 

Na setkání se diskutovalo rovněž na 
téma dopravy, technického vzdělává-
ní, letiště, radnice prezentovala Inku-
bátor Jihlava, který vzdělává kulturou, 
krátce se hovořilo na téma zdravého 
životního stylu. -tz-

Jihlavské podniky trápí 
nedostatek pracovních sil


