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Ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím v krajském městě

(Dokončení ze str. 12)
Školství
Radnice zrekonstruovala mateřské školy Seifertova a Dvořákova, na základ-

ních školách Březinova a T. G. Masaryka uskutečnila protiradonová opatření 
a na školách Kollárově a Havlíčkově jsou nové akustické úpravy tělocvičen. 
V současné době probíhá zateplování stropu a fasády v mateřské škole Dvo-
řákova.

V letošním roce byla zahájena výstavba nové mateřské školky Na Dolech, 
která rozšíří kapacitu ve školkách o dalších 100 míst. 

Kultura a cestovní ruch
Jihlava v uplynulém volebním období i nadále podporovala velké kulturní 

akce, jako jsou Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Festival Gustava 
Mahlera, nebo Havířský průvod. Jihlava ale má rozvinutý grantový systém, 
který podporuje i menší kulturní a zájmové aktivity.

Největší společenskou událostí se stala úžasná oslava 100 let Českosloven-
ska s názvem Proletí 100letí, která se na Masarykově náměstí uskutečnila le-
tos v polovině září, ve spolupráci města Jihlavy a Kraje Vysočina. 

VRCHOLEM kulturních a společenských akcí v celém regionu Vysočiny byla osla-
va 100 let republiky s názvem Proletí 100letí. Foto: archiv: MMJ

Sport a volný čas
Jihlava podporuje sportovní a volnočasové aktivity několika způsoby, má 

například úspěšný systém finanční podpory. Volnočasové aktivity v Jihlavě 
počítají se sportovci všeho věku. Sport podporuje i projekt Zdravé město 
Jihlava, který každoročně pořádá pravidelná sportovní setkání, cyklojízdy, či 
běžecké závody.

Za minulé volební období bylo postaveno nové sportovní hřiště v Helení-
ně, rozšířilo se i zázemí volnočasového areálu Český mlýn.

Během letošního roku byl vypracován statický posudek na střechu Horác-
kého zimního stadionu. 

HC Dukla Jihlava pobyla jednu sezónu v nejvyšší hokejové soutěži, do nej-
vyšší fotbalové soutěže vstoupil i tým FC Vysočina Jihlava.

JIHLAVA je tradičním partnerem atraktivního celodenního závodu horských kol 
Jihlavská 24MTB.  Foto: archiv MMJ

Životní prostředí
Jihlavská radnice dlouhodobě a systematicky vytváří podmínky pro co nej-

lepší možné nakládání s odpady. Obyvatelé města na to reagují, bezvadně tří-
dí odpad, a celkově jej vyprodukují o třetinu méně než průměrní Češi. Efek-
tivní odpadové hospodářství městu přineslo už několik ocenění, například 
Křišťálovou popelnici za rok 2016, nebo Odpadového Oskara za rok 2017, 
a to hned ve dvou kategoriích.

Město se snaží snižovat energetickou náročnost veřejných budov. V roce 
2015 byly dokončeny úpravy plaveckého bazénu Evžena Rošického, snižující 
energetickou náročnost i provozní náklady, letos radnice zateplila budovu In-
tegrovaného centra sociálních služeb na Žižkově ulici. Nižší energetická ná-
ročnost budov šetří nejen městskou kasu, ale i životní prostředí.

Postupně dochází k výměně svítidel veřejného osvětlení, město nahrazuje 
staré výbojky na lampách veřejného osvětlení úspornými LED diodami, kte-
rých bude koncem roku bezmála tisíc.

Sociální oblast
Jihlava je zřizovatelem tří příspěvkových organizací, které působí v sociální 

oblasti a jsou městem podporovány, a to Domov pro seniory Jihlava – Les-
nov, Denní a týdenní stacionář Jihlava a Integrované centrum sociálních slu-
žeb Jihlava.

Během uplynulého volebního období došlo u Integrovaného centra soci-
álních služeb k rozšíření kapacity poskytované sociální služby „odlehčovací 
služba“ a k rekonstrukci prostor objektu na Žižkově ulici. V roce 2018 byla u 
organizace Denní a týdenní stacionář zřízena nová sociální služba „chráněné 
bydlení“ a otevřeny městské byty pro klienty stacionáře.

IT
Navenek možná méně viditelná, pro fungování města a jeho organizací je 

však zásadní oblast informačních technologií. 
Městští informatici významně zmodernizovali a posílili komunikační infra-

strukturu, která nyní spolehlivě propojuje 66 budov města či městských or-
ganizací, zvyšuje možnosti kamerového systému a zlevňuje volání. Integrova-
li agendy úřadu, nově uspořádali městské hardwarové i softwarové vybavení, 
přispěli k bezpečnosti silničního provozu. Úspěchy slavili se svými mapový-
mi aplikacemi, a nový web města Jihlavy získal nejvyšší ocenění v celorepub-
likové soutěži Zlatý erb.

Bezpečnost
Ve městě došlo k rozšíření kamerového systému, a to o dvě kamery ve vol-

nočasovém areálu Český mlýn. Zároveň bylo městskou vyhláškou omezeno 
pití alkoholu na veřejnosti a žebrota.

Probíhají poslední fáze nákupu informačního sytému pro městskou policii. 
Pravidelně se schází pracovní skupina prevence kriminality s účastí zástup-

ců Policie CŘ a Hasičského záchranného sboru.  -tz-

UKÁZKY zásahů bezpečnostních složek patří k významným prvkům prevence 
kriminality.  Foto: archiv MMJ

VZTAH k městu a životnímu prostředí se buduje od dětství. Takto se z vlastní ini-
ciativy zapojily do zkrášlování veřejného prostoru děti jedné z jihlavských škol.

 Foto: archiv MMJ

Studenti z ateliéru architektury A1 
na pražské UMPRUM se v zimním 
semestru věnují tématu Obchodního 
domu Jihlava na Masarykově náměstí. 
Studenti architektury se zamýšlí nad 
tím, jak navrhnout, bez ohledu na stá-
vající pozici obchodního domu, nové 
řešení, které bude definovat prostor 
celého náměstí.

„O úloze a budoucnosti Obchodního 
domu se dlouhodobě debatuje, v letošním 
roce například proběhla soutěž o návrh 
revitalizace Masarykova náměstí, ve kte-
ré se soutěžící zabývali zejména řešením 
veřejného prostoru, ale také možným 
propojením Obchodního domu s náměs-

tím,“ uvedla koordinátorka projektu 
revitalizace Masarykova náměstí Tere-
za Kafková.

Budova obchodního domu byla 
postavena v roce 1983, po demolici 
středověkých domů vytvářejících na 
náměstí „špalíček“. Městu může práce 
mladých architektů přinést svěží po-
hled, veřejné prezentace a výsledné 
práce mohou být prostorem pro dis-
kuzi o dalším směřování.

První nápady studentů bude možné 
vidět na veřejné prezentaci v úterý 6. 
listopadu od 17.00, v zasedací míst-
nosti Zastupitelstva města Jihlavy, 
v přízemí jihlavské radnice. -tz-

Studenti navrhují Špalíček


