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Jihlava zná lídry 
volebních stran

Magistrát města Jihlavy přijal do 
konce července přihlášky od 159 po-
litických stran ze všech 49 obcí své 
působnosti. 

Po uzavření dveří registračních 
úřadů proběhlo přezkoumání všech 
kandidátních listin a byly provedeny 
případné opravy a doplnění. 

Každá kandidátní listina bez vady, 
byla následně zaregistrována.

„Pro Jihlavu jsme zaregistrovali všech 
10 podaných kandidátních listin,“ 
uvedla Jana Škrdlová z kanceláře ta-
jemníka magistrátu.

Celkem podalo kandidátní listinu 
registračnímu úřadu v Jihlavě 159 
volebních stran s 1220 kandidáty. 
Komunální volby proběhnou 5. a 
6. října 2018.  -tz-

Letošní zápisy do jihlavských 
mateřských a základních škol 
prokázaly, že kapacity pro školáky       
a předškoláky jsou v Jihlavě 
dostatečné. 

Podle závěrečného sčítání se letos 
v dubnu do základních škol pro škol-
ní rok 2018/2019 zapsalo 505 dětí, a 
do mateřských škol 509 dětí.

„Kapacita základních škol je dosta-
tečná, jsme schopni plně zajistit poža-
davky vyplývající z demografického 
vývoje v Jihlavě,“ sdělil vedoucí měst-
ského odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy Tomáš Koukal.

Pro následující školní rok se navýší 
také kapacita ve školních družinách, 
a to přibližně o 30 až 80 míst. „V le-
tošním roce provoz školních družin 

zaplatí město, v příštím roce bychom 
měli, díky změně financování, dostat 
více prostředků i ze státní kasy,“ do-
plnil primátor města Rudolf Chlou-
pek.

Problém letos nezpůsobila ani změ-
na ve spádových obvodech škol, kte-
rá se týkala především základní školy 
E. Rošického. „Všechny děti se dostaly 
tam, kam chtěly,“ sdělila Hana Usto-
halová z městského odboru školství, 
kultury a tělovýchovy. V současné 
době navštěvuje základní školy zři-
zované statutárním městem celkem 
5.223 žáků, a z toho je 1.025 dojíž-
dějících, tedy zhruba 20 procent.

Dostatečná je také kapacita v jih-
lavských mateřských školách. Si-
tuaci však ještě zlepší nová školka, 

která vzniká v ulici Na Dolech a 
měla by být otevřena pro školní rok 
2019/2020. Škola bude mít kapa-
citu 100 míst, z nichž bude 75 míst 
vyhrazeno pro děti zaměstnanců 
společnosti Bosch Diesel. Výhodou 
bude také možnost přespání, kterou 
ocení zejména rodiče pracující na 
nočních směnách.

„Zástupci města Jihlavy a společnos-
ti Bosch Diesel v roce 2016 podepsali 
smlouvu o spolupráci v oblasti před-
školního vzdělávání. Bosch se zavázal 
přispívat městu do této oblasti jeden 
milion korun ročně po dobu deseti let, 
město pak zajistí pro děti zaměstnan-
ců firmy místa ve školce,“ přiblížil ná-
městek primátora pro oblast rozvoje 
města Vratislav Výborný. -tz-

Kapacity v jihlavských školách 
jsou pro letošní rok dostatečné

Stovka lidí se na začátku srpna se-
šla, aby uctila památku obětí justič-
ních vražd politických vězňů pade-
sátých let, popravených ve věznici 
Krajského soudu v Jihlavě. Setkání, 
které proběhlo u Smírčích kamenů v 
Tyršově ulici, předcházela mše svatá 
v kostele sv. Ignáce na Masarykově 
náměstí.

„Právě blízko místa setkání v Tyršo-
vě ulici proběhly v letech 1950 až 1952 
popravy jedenácti zcela nevinných 
lidí,“ upřesnil vedoucí odboru kul-
tury, školství a tělovýchovy Tomáš 
Koukal.

Účastníci si připomněli nejen je-
denáct nevinných obětí, ale i osudy 
dalších stovek a tisíců osob, kterým 
komunistický režim zničil životy.

Za město Jihlavu se vzpomínkové-
ho setkání zúčastnil náměstek primá-
tora Jaromír Kalina. K přítomným 
promluvil také europoslanec Tomáš 
Zdechovský a za Kraj Vysočina vy-
stoupila náměstkyně hejtmana Jana 
Fišerová. Akci pořádala, společně se 
Statutárním městem Jihlava, Konfe-
derace politických vězňů ČR, za kte-
rou ke stovce přihlížejících promlu-
vil osobní známý některých z obětí 
Karel Linhart. -tz-

Stovka lidí uctila památku obětí, 
perzekuovaných v komunismu

SETKÁNÍ k uctění památky popravených proběhlo u Smírčích kamenů v Tyršově 
ulici, blízko místa jedenácti poprav. Foto: archiv MMJ

Lidé s problémy už nebudou muset hledat odbornou 
pomoc neziskových organizací na různých místech po 
celé Jihlavě. Příští rok město postaví Komunitní cent-
rum sociálních služeb, které většinu organizací sjednotí 
v jedné moderní budově. Ta bude stát blízko Nemocnice 
Jihlava a Domova důchodců, který v těsném sousedství 
postaví Kraj Vysočina.

„Projekt v tuto chvíli opouští odbor územního plánování, 
a město vypsalo výběrové řízení na projektanta pro všechny 
stupně stavby. Vybraná lokalita, kde bude komunitní centrum 
stát, se nachází vedle heliportu u jihlavské nemocnice,“ přiblí-
žil náměstek pro oblast rozvoje města Vratislav Výborný.

Komunitní centrum sociálních služeb by mělo mít za 
úkol zejména sloučit poskytování sociálních služeb or-
ganizacemi pro jednotlivé typy zdravotního postižení 
do jednoho místa, poskytnout zázemí pro spolkovou či 
svépomocnou činnost organizací zdravotně postižených, 

případně seniorských organizací.
„Poskytovatelé sociálních služeb mohou využít výhod měst-

ských prostor, což je například nižší nájem, sdílené kancelář-
ské potřeby, účetnictví, kuchyňka a tak dále. Mělo by tedy ve 
finále dojít také ke zlevnění jejich služeb,“ sdělil náměstek 
pro oblast územního plánování Radek Popelka.

Město Jihlava tyto organizace pravidelně podporuje fi-
nančními dotacemi, např. na poskytování registrovaných 
sociálních služeb, na nájemné, provozní náklady, volno-
časové aktivity aj.

Celkové náklady na stavbu Komunitního centra sociál-
ních služeb by se měly pohybovat kolem 40 milionů. „Je 
to ale pouze odhad, podle velikosti stavby. Přesnější částku 
budeme vědět, až bude hotová projektová dokumentace, což 
by mělo být do konce tohoto roku. Pokud vše půjde dobře, 
tak bychom mohli na jaře začít stavět,“ dokončil Vratislav 
Výborný. -tz-

Vznikne nové komunitní centrum

Noviny jihlavské radnice budou až 
do konce roku 2019 vycházet ve stej-
né podobě jako dosud. 

Společnost Parola, která obecní 
zpravodaj vydává, v polovině le-
tošního roku podala městu z ko-
misionářské smlouvy výpověď; 
vedení jihlavské radnice se však 
nakonec se zástupci společnosti 
dohodlo a na červencovém zase-
dání rada města přijala zpětvzetí 
výpovědi.

„V takové situaci by pár týdnů před 
volbami nastalo informační vakuum. 
Občané jsou na tento formát zvyklí, 
a nechtěli jsme, aby zůstali bez toho-
to média. Inicioval jsem tedy jednání 
s Parolou, a dohodli jsme se na pod-
mínkách, aby výpověď vzali zpět,“ 
uvedl náměstek primátora Vrati-
slav Výborný.

Obecní zpravodaj bude v současné 
podobě vycházet až do konce roku 
2019. „Ale pak už musí být vypsáno 
výběrové řízení, protože by byl překro-
čen limit malé zakázky, dva miliony za 
čtyři roky,“ doplnil Výborný.

Noviny jihlavské radnice informu-
jí o činnostech statutárního města 
Jihlavy již od roku 1994 a jsou doru-
čovány do všech jihlavských domác-
ností. 

Redakční radu jihlavského obec-
ního zpravodaje tvoří členové ve-
dení města, tajemník magistrátu, 
tiskový mluvčí města a nezávislý 
redaktor. -lm-

Noviny jihlavské 
radnice pokračují 
ve stejné podobě

Ve středu 8. srpna se ve 12 hodin v 
Jihlavě rozezněl jednotný systém va-
rování a vyrozumění (tzv. sirény) k 
uctění památky tří padlých českých 
vojáků.

Hasičský záchranný sbor zabez-
pečil spuštění sirén ze 14 krajských 
operačních středisek HZS ČR, ro-
zeznělo se více jak 8000 koncových 
prvků tohoto systému po celé České 
republice. -tz-

Sirény se rozezněly 
k uctění památky 

tří českých vojáků


