STRANA 15

NJR – ZÁŘÍ 2019

Aktuality / Inzerce

Dvě legální plochy pro graffiti
města Jihlavy, například ukrajinský
Užhorod. V minulosti mohli sprejeři
využívat ještě podchod v sídlišti Březinky, kde ale tato možnost přestala
platit po jeho opravě v roce 2015.
Povolením dvou legálních ploch
pro legální tvorbu graffiti Jihlava nicméně neschvaluje tuto činnost na
žádných jiných místech ve městě.
Proti nelegálním sprejerům Jihlava
bojuje dlouhodobě.
Město se potýká s nápisy (taggy)
sprejerů na mnoha místech, například na nemovitostech ve svém
vlastnictví, zastávkách, označnících
i na hradbách a jiných památkách v

Městské památkové rezervaci.
Menší nápisy odstraňují údržbáři na
náklady města, ty větší předává stejně
jako soukromníci Městské policii k
šetření. Pokud se autor takového nápisu nalezne, tak je skutek hodnocen
jako přečin a musí vlastníkovi objektu vyplatit náklady na odstranění, často se však viník nenajde, a tak je musí
město odstranit na vlastní náklady.
Nápisy jsou odstraňovány pískováním, které orientačně stojí 300
korun na metr čtvereční. Do odstranění nápisů ročně město vynakládá
kolem 50 tisíc korun a průměrně řeší
se státní policií sedm případů. -tz-

SPREJEŘI mají v krajském městě k dispozici dvě místa, kde mohou legálně tvořit
- opěrná zeď na ulici Mostecká a druhou je fasáda objektu vlevo od železniční
stanice Jihlava město.
Foto: archiv MMJ
První plochou je opěrná zeď na ulici
Mostecká a druhou je fasáda objektu
vlevo od železniční stanice Jihlava město, který magistrát odkoupil v minulosti
od Českých drah. Na těchto plochách
mohou členové této komunity svobodně tvořit bez obavy z postihu.
„Samozřejmě neočekáváme, že tyto

dvě legální plochy vyřeší problém vandalismu ve městě. Zároveň si ale uvědomujeme, že by tu měla být místa, kde
se mohou street artisté realizovat a neobávat se přitom policejního postihu,“
uvedla primátorka města Karolína
Koubová. Legálně vyčleněné plochy
určené pro graffiti mají i partnerská

Zastupitel Pavel Šlechtický: Dobrých
návrhů koalice nebylo mnoho

Opoziční zastupitel za KSČM
Pavel Šlechtický odpovídá na
otázky, jak se mu pracuje v současném zastupitelstvu, čemu
se přednostně věnuje a jak vidí
rezignaci náměstka Kaliny.
 זLubomír Maštera

Na funkci rezignoval náměstek Jaromír Kalina z KDU-ČSL. Znamená to
podle vás ohrožení koalice nebo jde
jen o výměnu na pozici náměstka?
Nevím, co si mám o tom myslet. Je
to cirkus s řadou úletů. Rada města
změnila advokátní kancelář zastupující město ve sporu o vodohospodářský majetek. Tento návrh byl
podán tak zvaně na stůl. Někdo o
tomto návrhu předem věděl, někdo
na příklad pan Kalina nikoliv.
A pak to šlo samospádem. Pan Kalina okamžitě rezignoval na funkci
náměstka primátora. Zbylé vedení
města vysvětlovalo své jednání nejdříve nedostatkem času a pak ztrátou
důvěry v pana Kalinu v důsledku jakéhosi jednání na narozeninové párty u ředitele Jihlavských vodovodů.
Aktéři této párty se pak navzájem
obviňují ze lži. Lidovci chtějí zpátky náměstka Kalinu a kladou si další
podmínky. Za jakou cenu se chce tato
koalice udržet?
Jste dlouholetý zastupitel města.
Jak se vám pracuje v posledním zastupitelstvu?
I v tomto zastupitelstvu se mi pracuje normálně. Práce v zastupitelstvu
mě stále baví. Jinak bych ji nedělal.
Snažím se na zastupitelstvo připravit

Pavel
Šlechtický

a pak pokud možno věcně diskutovat.
Zastupitelstvo je podle mého názoru vždy o diskusi a nemělo by se zabetonovat na pozici na jedné straně
koalice a opozice na straně druhé.
Pak to vypadá, že se mluví k hluchým, či spíše k hluchoněmým. Mimochodem to poškozuje zejména
zastupitele z koalice, kteří se na zastupitelstvu příliš proto nevyjadřují.
Návrhy do zastupitelstva by se
měly posuzovat podle toho, co obsahují a ne kdo je předkládá.
Osobně nemám problém podpořit
dobré návrhy koalice. Bohužel zatím
jich mnoho nebylo. Naopak návrhy koalice zejména v personální, ale i v koncepční oblasti jsem podpořit nemohl.
Čemu se hodláte ve zbývajícím
funkčním období prioritně věnovat?
Zbývající funkční období tohoto zastupitelstva bude ještě dlouhé.
Přes tři roky. Čas se však krátí a běží
o závod, kterému těžko budeme stačit. Jsme programovou stranou a budeme proto usilovat o naplnění našeho volebního programu a naopak
odporovat návrhům s naším programem neslučitelným.
Osobně se chci věnovat sociální oblasti, která je mi velmi blízká.

Jihlavskému školství se zachováním
jeho dobré úrovně. Podpoře městské hromadné dopravy s navýšením
dotace města, aby jako v řadě jiných
měst byla pro děti do 15 let jihlavská veřejná doprava zdarma. Rozvoji
města.
Přestože jsem nepodpořil zbou-

rání stávajícího zimního stadionu
a jeho novou výstavbu na stejném
místě respektuji většinové rozhodnutí zastupitelstva a udělám vše, aby
to dobře dopadlo. Snad nemusím
zdůrazňovat, že mé rozhodování v
zastupitelstvu by mělo prospět občanům Jihlavy.

Blok s bodlinami

JEŽČÍ zápisník A5 s motivy z komiksu O JEŽKOVĚ – O JIHLAVĚ od autorky
originální městské grafiky Evy Bystrianské seženete na recyklovaném papíře za 35
korun v Turistickém informačním centru. PS: Bodliny Kamila a Marie nepíchají!
Foto: Eva Bystrianská

