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Proměna Jihlavy pod taktovkou dětí

Zastupitelstvo města Jihlavy se na 
svém červnovém zasedání zavázalo 
financovat vydávání nového měst-
ského zpravodaje. Noviny jihlavské 
radnice, které pro město vydává spo-
lečnost Parola, nahradí nový měsíč-
ník, jehož vydavatelem bude měs-
to. Do tvorby nových novin se však 
bude moci zapojit i veřejnost.

„Přestože se zastupitelům předkláda-
jí návrhy na nové noviny již přes rok, 
stále není jasné, jak se budou jmeno-
vat. Název současného zpravodaje No-
viny jihlavské radnice je ve vlastnictví 
Paroly a město jej znovu použít nemů-

že. Proto se obracíme na veřejnost s vý-
zvou, aby do městské redakce posílali 
vlastní návrhy na název,“ sdělila pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Nové noviny budou obsahovat více 
zajímavostí o Jihlavě, a to na úkor re-
klamních sdělení. Měsíčník bez in-
zerce bude mít novou grafiku na 20 
stranách. Těšit se můžete na zajíma-
vé rubriky o tématech týkajících se 
města a jeho historie i více fotografií.

Návrhy na názvy novin můžete po-
sílat do 31. srpna na adresu redak-
ce@jihlava-city.cz. Vybraný návrh 
bude odměněn. -tz-

Navrhněte název nových 
radničních novin

Novým mediálním zástupcem 
města Jihlavy se stal od června Jaro-
slav Šnajdr. 

Rodák ze Zlína se v médiích pohy-
buje od roku 1999 a působil postup-
ně v několika regionálních i celostát-
ních denících, agenturách a rozhlase 
jako redaktor a také jako fotorepor-
tér. Je absolventem žurnalistiky Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 

Působil také jako PR poradce někte-
rých politiků a byl asistentem euro-
poslance Tomáše Zdechovského. Po-
slední čtyři roky pracoval v reklamní 
agentuře v Jihlavě jako šéfredaktor. Je 
ženatý a má dvě dcery.  -tz-

Mluvčím Jihlavy se stal bývalý 
novinář Jaroslav Šnajdr

Na jihlavskou radnici přišli budou-
cí novináři, publicisté či reportéři vy-
zpovídat primátorku města Karolínu 
Koubovou. Žáky, kteří navštěvují vo-
litelný předmět Mediální výchova na 
ZŠ Seifertova, primátorka seznámila 
se svou prací a provedla je po části 
historické budovy radnice.

„Žáci ocenili především vstřícnost a 
přirozenost paní primátorky; líbila se 
jim též skoro turistická prohlídka bu-
dovy magistrátu včetně černé kuchyně 
a kanceláře, to vše s primátorčiným 
osobním výkladem,“ sdělil vyučující 
předmětu Jan Spěváček.

V předmětu Mediální výchova se 
žáci zaměřují především na porozumě-
ní médiím od tradičních psaných po 
soudobé digitální a internetová média. 
Učí se vnímat a interpretovat druhy 
sdělení, zároveň vyvíjet vlastní kulturu 
mluveného a psaného projevu.

Žáci ze ZŠ Seifertova se s primá-
torkou sejdou opět v prvním polole-
tí dalšího školního roku. „Pan učitel 
se při setkání zmínil, že jeho kolegyně 
ve škole vede miniparlament pro žáky 
prvního stupně. Domluvili jsme se, že 
by bylo skvělé naplánovat setkání i pro 
ně,“ doplnila primátorka. -tz-

Žáci v rámci Mediální výchovy 
navštívili primátorku

ŽÁKY ze ZŠ Seifertova primátorka seznámila se svou prací a provedla je po části 
historické budovy radnice. Foto: archiv MMJ

Dotazy pro primátorku:

Otázka žákyně N. K.: Paní primátorko, jaký byl Váš názor na naši žádost 
o pozvání?

Odpověď primátorky:  Já jsem měla velkou radost, protože si myslím, že 
když se mladí lidé chtějí ptát, tak se jim musí dát prostor. 

Otázka žáka P. P.: Paní primátorko, jakou byste chtěla dělat práci, kdy-
byste nebyla primátorkou?

Odpověď primátorky: Cirkusačkou.

Otázka žákyně S. Š.: Paní primátorko, jaký je váš názor na dětská hřiště v 
Jihlavě?

Odpověď primátorky: Jsem ráda, že jsou po Jihlavě rozmístěná dětská 
hřiště, ale jelikož mám dvě malé děti, tak bych uvítala více dětských hřišť pro 
nejmenší.

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závaz-
né vyhlášky stanovit výjimky z doby 
nočního klidu nebo noční klid pro 
určité akce zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. Centrum má být plné lidí, kte-
ří se baví a budou se k nám díky tomu 
rádi vracet. Noční život však nesmí ru-
šit místní obyvatele a jsou způsoby, jak 
vyjít oběma stranám vstříc,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí tis-
kových zpráv a Novin jihlavské rad-
nice každý měsíc informuje, jaké akce 
mají dobu nočního klidu zkrácenou.

Výjimky z doby nočního klidu, čer-
venec 2019:

5. – 6. července VYSOČINA FEST 
( Jihlavský amfiteátr – do 3 hodiny 
ráno)

4. července VYSOČINA FEST 
( Jihlavský amfiteátr – do 2 hodin 
ráno)

31. července – 4. srpna Divadlo Na 
Plovárně (Stará plovárna – do 2 ho-
din ráno)

17. července – 31. července Diva-
dlo na Staré plovárně (Stará plovár-
na – do půlnoci)

3., 10., 17., 24., 31. července – Let-
ní kino na náměstí (Masarykovo ná-
městí – do půlnoci). -tz-

Výjimky z nočního klidu

(Dokončení ze str. 2)
Spor, který vede město se Sva-

zem vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (dále SVAK) od roku 2012, se 
významně posunul a směřuje ke 
konci. A závěr sporu ve prospěch 
města by znamenal zlepšení stavu 
kanalizací i snížení cen vodného a 
stočného. Majetek v hodnotě 350 
milionů korun spravuje od Nové-
ho roku městská společnost Jih-
lavské vodovody a kanalizace (dále 
JVAK).

„Zlepšení zásobování vodou obyva-
tel, čistění odpadních vod, nakládání a 
hospodaření s dešťovou vodou, protipo-
vodňová opatření v době klimatických 
změn, kdy se voda stává čím dál tím 
více vzácnější a strategičtější surovi-
nou. To jsou jasné a srozumitelné cíle, 
které dokončení vystoupení ze SVAK a 

provozování celého vodohospodářské-
ho majetku pod řízením a kontrolou 
Jihlavy ovlivní děti i dospělé,“ uvedl 
náměstek pro oblast správy majetku 
města Jaromír Kalina.

JVAK se za první půl rok předvedl 
jako prozíravý správce a hospodář. 
Příkladem je nový výkonný vrt v Po-
picích nebo rekonstrukce stěžejních 
vodohospodářských sítí. „Myslím si, 
že město by mělo být přátelské ke všem 
svým obyvatelům,“ doplnil Jaromír 
Kalina.

Stejně jako dlouholetý spor i nová 
strategie desetileté budoucnosti se 
tak dostává ke svému cíli - rozvoj 
vzdělání za spolupráce samotných 
žáků základních škol, rekultivace 
městských částí za jasným účelem a 
to vše na základech renovované vo-
dohospodářské infrastruktury. -tz-

PROVOZOVÁNÍ vodohospodářského majetku pod kontrolou městské společnos-
ti Jihlavské vodovody a kanalizace ovlivní děti i dospělé. Foto: archiv MMJ


