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Krátce

Celých pětadvacet let vás ve vašich 
schránkách čekaly každý měsíc No-
viny jihlavské radnice (NJR). Od 
ledna 2020 to budou Jihlavské novi-
ny.

„Myšlenka informovat obyvatele Jih-
lavy pomocí radničního tisku vznikla v 
roce 1993. Se starostou města Františ-
kem Dohnalem jsme domluvili podrob-
nosti a vytvořili projekt mezi městem a 
Parolou, který vydržel čtvrstoletí,“ řekl 
šéfredaktor Jihlavských listů Petr 
Klukan. 

A tak v lednu 1994 starosta Dohnal 
uvedl Noviny Jihlavské radnice těmi-
to slovy: ...Městská rada rozhodla o 
vydávání tohoto zpravodaje, hlavním 
důvodem byl nedostatek prostoru v Jih-
lavských listech, které mají širší záběr 
než je samotná Jihlava… Doufáme, 
že se nám tímto zpravodajem podaří 
zvýšit informovanost Vás, občanů naše-
ho města o tom, co se děje na jihlavské 
radnici, jaké problémy se v současné 
době řeší v městské radě nebo v měst-
ském zastupitelstvu… .  

O tento úkol se od roku 1994 sta-
ral redaktor Rudolf Schebesta pod 
vedením šéfredaktora Klukana, kteří 
Novinám jihlavské radnice vtiskli je-
jich „tvář“ na celé čtvrtstoletí. První 
noviny měly osm stran velkých jako 
dnešní Jihlavské listy a byly černobí-
lé. Čtyři strany byly věnované dění 
ve městě a čtyři strany byly inzertní.

Podoba Novin jihlavské radnice 
se časem měnila – rozrostl se počet 
stran, jeden čas NJR vycházely 2x 
měsíčně, přidala se barva.

První vydání novin dělal Petr Klu-
kan, další vydání již připravoval re-
daktor Rudolf Schebesta. Postupem 
času se jako redaktorky vystřídaly 

Noviny jihlavské radnice  
vyšly v loňském roce naposledy

ŠÉFREDAKTOR Jihlavských listů Petr Klukan stál v roce 1994 u zrodu Novin 
jihlavské radnice společně s tehdejším starostou Jihlavy Františkem Dohnalem.
 Foto: Lubomír Maštera 

ženy Věra Kronovetrová, Pavlína 
Třečková, Hana Koišová a Ladislava 
Brabencová a redaktor Patrik Kubas. 
Od roku 2005 působil v Novinách 
jihlavské radnice až do jejich ukon-
čení Lubomír Maštera.

O jejich obsahu rozhodovala re-
dakční rada v zastoupení primátor, 
náměstci, tajemník magistrátu, tis-
kový mluvčí radnice a redaktor.

Od roku 2019 pak doplnil redakční 
radu městský redaktor.

Svoji více než desetiletou zkuše-
nost práce redaktora popsal Mašte-
ra: „Měnili se lidé ve vedení města i je-
jich představy o NJR.

Názory se různily, ale vždy jsme dba-

li, aby se noviny nestaly „úředním“ do-
kumentem, ale byly čtivé a vzhledově 
zajímavé.“ 

Jihlavské noviny, které právě čte-
te, se vzhledově podobají NJR, ale 
obsahově se budou lišit. Magistrát  
bude vydávat svůj zpravodaj nazvaný 
Ježkovy oči.

Pětadvacet let trvání projektu No-
vin jihlavské radnice je dostatečným 
dokladem, jak dobrou byla myšlen-
ka starosty města Františka Dohnala 
a firmy Parola. V roce 1994 se staly 
noviny první vlaštovkou radničních 
novin v ČR a obyvatelé Jihlavy patří 
od této doby k nejlépe informova-
ným.  -lm- 

NETRADIČNÍ POHLED. Masarykovo náměstí získalo díky bruslařské ploše a novému rozmístění stánků nový vzhled. Prostor pro setká-
vání, konzumování laskomin nebo k zastavení se zmenšil a zpříjemnil. V podvečer je ještě náměstí prázdné, návštěvníci přicházejí s nastu-
pující tmou. Foto: Lubomír Maštera 

Centrum Jihlavy v podvečer

Zkoumají Kronospan
� Vedení města není spokojeno s 
jednáním s Kronospanem a pověřilo 
specializovanou firmu kompletním 
rozborem toho, jaká potencionální 
ohrožení z provozu Kronospanu Jih-
lavě hrozí.

Voda zdražuje
� Svaz vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (SVAK) vyhlásil navýšení ceny z 
94,85 na 99,45 korun za kubík. Jako 
důvod navýšení SVAK uvedl investice 
do infrastruktury ve výši 50 milionů. 
Druhý dodavatel vody ve městě, Jih-
lavské vodovody a kanalizace ( JVAK) 
čeká na schválení březnovým zastupi-
telstvem.

Stop hazardu platí
� Společnost Rebuy Stars nabíd-
la městu 100 milionů korun na vý-
stavbu nového zimního stadionu a 
dalších 30 milionů pro hokejovou 
Duklu za desetiletou exkluzivitu 
při provozování luxusního kasina. 
Jednalo by se o 10 splátek v deseti 
letech. Tedy celkem 13 milionů roč-
ně po dobu deseti let. Jihlavští za-
stupitelé, policisté i lékaři nabídku 
odmítají.

Změna poplatků
� Od letošního roku se nově od-
pouští všechny poplatky za užívání 
veřejného prostranství, které jsou 
nižší než 100 korun. V minulosti 
byly odpouštěny poplatky pouze do 
50 korun. Změny v obecně závazné 
vyhlášce o užívání veřejného pro-
stranství schválili Zastupitelé města 
Jihlavy na prosincovém zasedání.

Darovali 640 brýlí
� Od května minulého roku Jihlava-
né darovali africkým dětem celkem 
640 kusů brýlí. Brýle byly v minulém 
týdnu předány zástupci organizace 
Lions Club International, která sbír-
ku pořádá a zajistí jejich první tří-
dění. V Jihlavě se kromě Dne Země 
brýle sbíraly také během kampaní 
Cesta za čistým vzduchem nebo Jih-
lavského dne zdraví.

Další přechod
� Přechod na křižovatce ulic Zno-
jemská a Brtnická byl stavebně 
upraven. Je bezbariérový a nově na-
světlen. Část celkové ceny 254 tisíc 
pokryla dotace přes 70 tisíc korun.

Otevřeli noclehárnu
� V prosinci začalo mrznout a město 
proto otevřelo noclehárnu v Žižkově 
ulici 109. Noclehárna je otevřena od 
19 hodin a v 7 se zamyká, bude ote-
vřena po celou zimu.

Jízdní řády
� V polovině prosince začal platit 
systém Veřejné dopravy Vysočiny. 
Ten by měl od března umožnit ces-
tujícím používat jednu jízdenku na 
vlak, autobus i MHD.

Stříbrné údolí
� Zastupitelé schválili ideovou stu-
dii Stříbrného údolí s celkovými ná-
klady 30 milionů a cílem vytvořit 
prostor pro celodenní pobyt  rodin v 
krajině. -lm-


