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Oblasti kultury a volného času 
byla věnována osmá část auditu 
udržitelného rozvoje.

Otázkám rozvoje kultury a vol-
ného času věnovalo město Jihlava 
v poslední době nemalé úsilí. V roce 
2016 byla komunitním způsobem 
zpracovaná Strategie pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch ve městě 
Jihlavě pro roky 2017 – 2024. 

Komunitní a participativní způsob 
zpracování znamená, že se při se-
stavování rozvojového plánu moh-
li zapojit zájemci z řad veřejnosti, a 
zpracovatel dokumentu spolupra-
coval s aktéry z daných oblastí, tedy 
zejména s pořadateli kulturních, vol-
nočasových a společenských akcí. 

Nová koncepce kultury přinesla 
městu nový pohled na kulturu jako 
na součást rozvoje města.

Tvorba Strategie pro kulturu, volný 
čas a cestovní ruch řečí čísel před-
stavovala 1000 hodin práce, 5 veřej-
ných setkání, 50 spolupracujících 
subjektů a 120 jednotlivců. Zjištěné 
závěry byly ještě ověřeny a doplněny 
formou dotazníku, který mohl každý 
občan Jihlavy najít a vyplnit v Novi-
nách jihlavské radnice. 

V rámci analýz a shromažďování 
dat bylo provedeno mapování kul-
turně společenského zázemí města, 
ze kterého vzešlo nové území s po-
tenciálem pro volný čas – Stříbrné 
údolí. Je to lokalita podél řek Jihlavy 
a Jihlávky, propojující místa historic-

ké těžby stříbrné rudy - Staré Hory a 
lokalitu V Ráji.

V akčním plánu strategie pro roky 
2017 a 2018 je celkem 23 projektů, 
které mají zlepšit kulturu, volný čas 
a cestovní ruch v našem městě. Za-
hrnují aktivity z oblasti kultury, vol-
ného času a cestovního ruchu, a také 
rozvojové projekty. Projekty se daří 
úspěšně naplňovat. 

Pracuje se na koncepci rozvoje Stří-
brného údolí, vzniká mapa Skrytého 
města, otevřena byla naučná stezka 
továrníka Löwa v Heleníně, prohlu-
buje se spolupráce s Vysokou školou 
polytechnickou, děti v základních 
školách mají větší šanci okusit pro-
středí kultury, proměňuje se systém 
dotací do oblasti kultury a volného 
času, společně se schází lidé, kteří se 
snaží oživit město. 

Dále jsou pořádány aktivity pro 
lepší zapojení lidí do společného 
soužití. Příkladem může být Urban 
Game, městská hra, která má za cíl 
lépe poznat město, ve kterém žijeme, 
a také si uvědomit, kdo tu žil před 
námi, kdo tu žije dnes, a komu pro-
středí města předáváme.

Statutární město Jihlava rozděluje 
každý rok miliony korun na podpo-
ru kulturních akcí ve městě. Formou 
dotace jsou podporovány například 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů, Festival Mahler Jihlava 
– Hudba tisíců, nebo Jihlavský ha-
vířský průvod. Za dotační podpory 

městem funguje od roku 2011 také 
aktivní nezávislá scéna Divadlo ote-
vřených dveří - DIOD v budově Tě-
lovýchovné jednoty Sokol. 

Během sedmi let si scéna našla 
svou klientelu. Pořádají se zde před-
stavení a besedy pro školy, divadlo 
hostí literární, hudební, výtvarné 
nebo artistické projekty, také taneč-
ní vystoupení, workshopy, konferen-
ce a přednášky. 

Objem peněz, které odbor vyplácí 
v rámci dotačních programů, roste. 
V roce 2017 bylo v dotačních pro-
gramech vyplaceno deset a půl mili-
onu korun, a dalších sto tisíc putova-
lo do oblasti kultury formou darů.

 Další kulturní akce pořádá pří-
mo statutární město Jihlava. Jde na-
příklad o Svatomartinský průvod, 
Novoroční ohňostroj, slavnost Dny 
evropského dědictví, prázdninové 
Promenádní koncerty dechové hud-
by a nedělní pohádková odpoledne 
na parkánu u Brány Matky Boží, a 
také vánoční program. 

 Statutární město Jihlava během 
posledních let také investovalo do 
oprav historických objektů ve měs-
tě. Za zmínku stojí zejména zdařilá 
rekonstrukce budovy Základní umě-
lecké školy, rekonstrukce kostela Po-
výšení svatého Kříže, nebo komplet-
ní oprava a digitalizace kina Dukla. 
Zpracován je dlouhodobý plán ob-
novy kulturních památek i celého 
centra v Programu regenerace Měst-

ské památkové rezervace. 
Město má zavedený systém podpo-

ry majitelů movitého i nemovitého 
kulturního dědictví. Veřejnost s pa-
mátkami seznamují například nauč-
né stezky Hudební osobnosti Jihla-
vy, Jihlavské pevnosti a Pivovarská 
naučná stezka. Pravidelně jsou vy-
dávány publikace věnované historii a 
památkám Jihlavy. 

 V roce 2017 proběhlo již čtvrté 
hodnocení kulturních zařízení mezi 
obyvateli města. Lidé bodovali in-
stituce na škále od 0 bodů až po 10 
bodů, představujících maximální 
spokojenost. Z hodnocení vyšla nej-
lépe městská knihovna se 7,7 bodu, 
následovaná nabídkou divadla a kin. 
Ty získaly 7,4 bodu. Muzeum Jihla-
vané ohodnotili 7,2 bodu a kulturní 
dům obdržel 5,5 bodu. V průzku-
mech spokojenosti místních s nabíd-
kou a dostupností kulturních zaříze-
ní plánuje radnice pokračovat. 

 Do dalších let má kultura a volný 
čas ve městě velké možnosti k roz-
voji. Celé území kolem řek Jihlavy a 
Jihlávky, nazvané Stříbrné údolí, by 
se mělo postupně měnit v pás zele-
ně, věnovaný odpočinku, rekreaci, 
zážitkům a setkávání. Velký potenci-
ál v sobě skrývá také budova bývalé 
Modety, která patří městu, a která 
by měla sloužit návštěvníkům zoo-
logické zahrady i místním aktivním 
lidem.  Mgr. Ivana Jelínková, 

 manažerka kultury magistrátu

Audit rozvoje – Kultura a volný čas

Ministerstvo zemědělství vytvoři-
lo dotazník, který se týká plánování 
v oblasti vod. Jednu verzi dotazníku, 
jehož vyplnění podle ministerstva 
zabere maximálně pět minut, dosta-
ly obce a města, druhou může vypl-
nit široká veřejnost, a to do 10. září.

„Výsledky těchto dotazníků pomůžou 

zjistit názory a postoje, které zaujímá 
veřejnost a občané k přijatým opatře-
ním,“ sdělil Karel Seknička, člen od-
dělení Operativní analýzy a meziná-
rodní spolupráce Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací.

Dotazník lze najít na webu města 
Jihlavy. -tz-

Veřejnost může sdělit názor 
na české vodohospodářství

Ema Bernsteinová, Abraham Adolf 
Bernstein a Elly Porgesová. Jména tří 
členů jihlavské židovské rodiny jsou 
vyryta do tří mosazných kamenů, 
které byly v polovině srpna vlože-
ny před dům s popisným číslem 4 v 
Mahlerově ulici. Stolpersteiny nebo-
li kameny zmizelých mají připomí-
nat osudy obětí nacistického režimu 
a místa, ve kterých židovské rodiny 
trávily své poslední šťastné chvíle.

„Rodina mé maminky se musela z 
domu v Mahlerově ulici vystěhovat do 
Telče a poté byla v roce 1942 transpor-
tem z Třebíče převezena do Terezína,“ 
uvedl Zdeněk Prokeš, syn Elly Por-
gesové, za svobodna Bernsteinové. 
V Terezíně Elly Porgesová viděla své 
rodiče naposledy. Ti pokračovali do 
Osvětimi, kde je 16. října 1944 potka-
la smrt v jedné z plynových komor.

„Je to vzpomínka na to, co se odehrá-
valo a na co se občas zapomíná. Navíc 
mi v tomto provedení přijde vkusná a 
zajímavá. Město Jihlava tento nápad 
přivítalo a jsme rádi, že zde taková pa-
mátka je,“ uvedl za město Jihlavu ná-
městek primátora Vratislav Výborný, 
který se aktu položení kamenů zmi-
zelých zúčastnil.

Autorem projektu Stolperstein je 
německý umělec Gunter Demnig, 
který byl na Mahlerově ulici také pří-
tomen. Stolpersteiny připomínající 
rodinu Bernsteinovu se tak zařadily 
k dalším 70 tisícům kamenů, které již 
Gunter Demnig zasadil ve 24 zemích 
světa. V Jihlavě jsou již stolpersteiny 
umístěny například v zemi před bu-
dovou redakce Jihlavských listů ve 
Fritzově ulici. -tz-

Na památku jihlavských židů

STOLPERSTEINY neboli kameny zmizelých mají připomínat osudy obětí na-
cistického režimu a místa, ve kterých židovské rodiny trávily své poslední šťastné 
chvíle. Foto: Lubomír Maštera

Kulturní pátrací hra Čmucha-
lové 01 zavede školáky do měst-
ských kulturních institucí

Záhady v městských kulturních 
institucích budou moci v prvním 
pololetí školního roku objevovat 
žáci druhých až čtvrtých ročníků 
základních škol díky pátrací hře 
Čmuchalové 01. 

Herní karty se začnou rozdávat 
na konci září, a nejlepší „čmucha-
lové“ získají vstupenky do jihlavské 
ZOO nebo do Vodního ráje, a plno 
dalších odměn.

„Pro mladé čmuchaly budou v pěti 
městských kulturních institucích při-
praveny vždy 2 záhady, které budou 
muset rozluštit. Když záhadám při-
jdou na kloub, získají razítko do své 
herní karty,“ sdělila iniciátorka akce 
Ivana Jelínková z odboru školství 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu.

Žáci se, kromě Oblastní galerie 
Vysočiny, budou moci podívat do 
Městské knihovny, Muzea Vysoči-
ny, Domu Gustava Mahlera nebo 
Brány Matky Boží, to vše za sní-
žené dětské vstupné. „Ve druhém 
poletí mohou žáci pátrat dál; město 
chystá pokračování - Čmuchalové 
02,“ doplnila Ivana Jelínková. -tz-

Žáci základních 
škol se mohou stát 

detektivy

Víte, kolik je andělíčků 
v oblastní galerii?


