
STRANA 22 Aktuality NJR –  ČERVENEC 2018

První tah štětcem na zdi parkoviště 
v Bezručově ulici udělal umělec Ja-
kub Menšík před více než měsícem. 
Od té doby bílou podkladovou bar-
vu ozdobilo barevné graffiti. Spreje 
a barvy, potřebné k namalování díla, 
které má Jihlavu zobrazovat jako 
město, které spojuje, stály 25 tisíc.

„Spotřebovali jsme dohromady 220 
sprejů a 15 kilogramů barvy,“ při-
blížil autor návrhu Jakub Menšík, 
jehož uměleckou stopu lze sledo-
vat na více jihlavských domech. 
„Na zdi můžete vidět více rukopisů, 
s nápisy mi pomáhalo několik zná-

mých umělců. Já jsem dělal například 
„highlands“ a „home“, moje práce je 
také vlak, viadukt i erb spojující ježka 
se lvem a orlicí,“ doplnil Menšík.

Jihlavská radnice vypsala soutěž 
na umělecké zpracování 130 m2 
velké zdi v loňském roce. Přišly čty-
ři návrhy, ze kterých vybrala komise 
právě ten, který Jihlavu zobrazuje 
jako spojnici mezi západem a vý-
chodem, Čechy a Moravou, či Pra-
hou a Brnem.

Při tvorbě jihlavského graffiti se 
na sociálních sítích ozvalo něko-
lik kritických hlasů. „Překvapilo mě, 

jaký mají lidé zájem o veřejný prostor. 
Žádné z mých děl takovou reakci ni-
kdy nevyvolalo, je otázka, zdali není 
kritika vidět víc než pochvala. Pod 
příspěvky se objevilo také spousta 
kladných vyjádření, ale pouze v podo-
bě kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“, 
což nemá takovou sílu, jako naštvaný 
komentář,“ dodal ke kritice svého 
díla Menšík.

Obecně je ale nové velkoformá-
tové dílo přijato kladně, radnice za-
znamenala řadu pozitivních reakcí. 
„Je to další díl do mozaiky, která činí 
město zajímavější. I to, že dílo není 

viditelné z frekventovaného místa, ale 
divák ho musí vyhledat, považuji spí-
še za pozitivum celého nápadu,“ od-
větil na ohlasy, že dílo je skryto ve 
vnitrobloku, primátor města Rudolf 
Chloupek.

S nápadem využít nově opravenou 
plochu pro velké grafické dílo při-
šli zástupci firmy Stavotop Jihlava, 
která vlastní nemovitosti v přímém 
sousedství s parkovištěm. „Město 
uhradí náklady spojené s pořízením 
zejména podkladových vrstev, barev a 
materiálu do výše třiceti tisíc korun,“ 
uvedl již dříve primátor. -tz- 

Graffiti v Bezručově ulici je hotové

UMĚLEC Jakub Menšík na své graffiti na 130 m2 velké ploše spotřeboval celkem 220 sprejů. Foto: archiv MMJ

Cesta sbírky Kola pro Afriku za-
čala při oslavách Dne země na jih-
lavském Masarykově náměstí, kde 
se shromáždilo prvních 80 nepo-
třebných pojízdných i nepojízd-
ných kol. 

Organizátoři akce, pracovníci 
Zdravého města Jihlava, se zde se-
tkali s velikým zájmem veřejnosti, 
a tak se rozhodli uspořádat doplň-
kovou sbírku. Lidé mohli nepo-
třebná kola dovézt na konci května 
také do městského útulku v Písto-
vě. Jenže ani další sbírka zájem ne-
uspokojila.

„Zájem pokračoval i po ukončení 
doplňkové sbírky. Domluvili jsme se 
proto s vedením útulku, že kola bu-

deme odebírat, dokud je neodvezeme 
pryč z Jihlavy. Při konečném sčítání 
jsme nakonec napočítali neuvěřitel-
ných 250 kol,“ uvedla Soňa Krátká 
ze Zdravého města Jihlava. Jihlava 
se k pořádání sbírky připojila před 
dvěma lety, za tuto dobu se podaři-
lo shromáždit celkem asi 850 kol.

Náklad kol, které ulehčí dětem 
v Africe cestu za vzděláním, si od 
jihlavských dobrovolných hasičů 
převzali dobrovolní hasiči z Ostra-
vy, kteří jej dovezou do ostravské-
ho centrálního skladu. Odtud se 
kola převezou do afrického Gun-
juru, kde se naloží na loď, a ta se s 
nimi poplaví do konečně stanice, 
do Gambie. -tz-

Sečteno, podtrženo: Jihlava 
daruje Africe celkem 250 kol

NEPOTŘEBNÁ kola z Jihlavy nyní putují do africké Gambie, kde je děti využijí 
k cestě za vzděláním. Foto: archiv MMJ

Městské příspěvkové organizace 
jsou každý rok magistrátem města 
vyzvány, aby určily, jakou výpočetní 
techniku potřebují. Letos se do jih-
lavských škol a Městské knihovny 
nakoupilo dohromady celkem 26 
počítačů a další výpočetní technolo-
gie za více než 570 tisíc korun, a to 
pod dohledem odborníků z měst-
ského odboru informatiky.

„Je to jednodušší způsob, než kdyby 
si nákup školy řešily samy. Nákup no-
vých výpočetních technologií má od-
borný dohled a jednotnou správu. Dů-
vodem je také ekonomická výhodnost 
hromadného nákupu,“ sdělil primátor 
města Rudolf Chloupek.

Veřejná zakázka byla vypsána na 
dodávku konkrétních kusů výpočet-
ní techniky. Město poté prostřed-

nictvím odboru školství, kultury a 
tělovýchovy předalo majetek pří-
spěvkovým organizacím k hospoda-
ření.

Nákupem a předáním výpočetní 
techniky ale pomoc pracovníků od-
boru informatiky nekončí. Poskytu-
jí také poradenství, a to hlavně těm 
institucím, které nemají správce sys-
tému. V loňském roce se nakoupila 
technologie za necelých 500 tisíc, 
podobná částka by se měla vyčlenit i 
v příštím roce.

„Většina organizací je s tímto systé-
mem spokojená, jelikož se jim o ma-
jetek stará někdo zkušený. Město má 
navíc přehled o svém majetku, i jeho 
technickém stavu,“ doplnil primátor 
Chloupek. -tz-

Jihlava nakoupila školám 
výpočetní techniku za více 

než 570 tisíc korun

Jihlava jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje úze-
mí Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) vyhlásilo dvě výzvy zaměřené 
na oblast zaměstnávání a sociálního začleňování. Financování schválených 
projektových záměrů bude zajištěno z evropských strukturálních fondů pro-
střednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Kompletní znění těchto výzev včetně jejich příloh je k nalezení na we-
bových stránkách města (https://www.jihlava.cz/vyzvy/ds-56207/
p1=106499) nebo na úřední desce. -tz- 

Město vyhlásilo další dvě výzvy 
zaměřené na oblast zaměstnávání 

a sociálního začleňování 


