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Koncem loňského roku skonči-
la pětadvacetiletá spolupráce města 
a Jihlavských listů na tvorbě a distri-
buci Novin jihlavské radnice (NJR). 
K historii vzniku a vydávání radnič-
ních novin se vracíme podrobněji na 
str. 2 tohoto vydání.

Od ledna 2020 navazujeme na 
zkušenosti jednoho čtvrtstoletí a 
představujeme vám Jihlavské novi-
ny. Budeme vycházet jako měsíčník 
a kromě informací o činnosti jih-
lavského magistrátu, vedení měs-

ta i úředníků chceme informovat o 
dění ve městě, proběhlých akcích a 
představovat zajímavé lidi, kterých 
v Jihlavě žije bezpočet.

Chceme vám také představit vize 
o Jihlavě, jak by mohla vypadat v 
blízké či vzdálenější budoucnosti, i 
zavzpomínat na „staré“ časy. 

Oslovíme všechny věkové kate-
gorie obyvatel tohoto města a hlav-
ně dáme zaznít různým názorům. 
Hodláme dát prostor všem, kteří si 
myslí, že mají k Jihlavě, jejím oby-

vatelům a událostem co říci. 
Dnešní doba umožňuje vyslovit 

svůj názor například pomocí inter-
netu, ale velmi často také internet 
poslouží k osobním útokům na vás 
od těch, kteří mají odlišný názor.

Hodláme se vašim problémům 
života v Jihlavě věnovat a hledat za 
vás řešení u těch, kteří k tomu mají 
co říci. 

Ale nejenom to – život přináší i 
veselé chvíle, spoustu nahodilých 
událostí, které stojí za to zazname-

nat a podělit se s ostatními. Vžil se 
již pojem I-reportér. Dnes lze poří-
dit kvalitní fotografie pouhým mobi-
lem, tak proč byste si nemohli zkusit 
připojit pár řádků a zaslat to k nám 
do redakce? 

Popřejme si tedy vzájemně, ať se 
nám do budoucna daří a Jihlavské 
noviny nebudou jen další tiskovinou 
ve vaší schránce, která bez povšim-
nutí skončí v kontejneru.

 Redaktor JN Lubomír Maštera

Po 25 letech stojíme opět na startu – 
představujeme Jihlavské noviny

LEDOVÝ anděl pod vánočním stromem na náměstí má přinést vánoční pohodu a klid našim duším. Sochu vytesal v první 
polovině měsíce Marian Maršálek - sochař, restaurátor a tvůrce zvukových objektů  z Lipovce. Foto: Lubomír Maštera

Vše nejlepší
Jihlavské noviny přejí občanům Jihlavy, 

aby úspěšně vykročili do roku 2020. Aby 
se jim splnila novoroční přání, aby se jich 
drželo pověstné štěstí, zdraví a síla. Také 
Vám přejeme pevné nervy, pohodu v rodi-
nách a toleranci k ostatním.

Ať dobrá nálada rozzáří Vaše tváře, 
ať ochota pomáhat potřebným neskon-
čí koledou na Nový rok a ať se Vám 
rozprostře v srdcích mír.

A samozřejmě ať se Vám líbí Jihlav-
ské noviny :-) Redakce

Rozpočet města 
Zastupitelé města v prosinci schvá-

lili rozpočet města na rok 2020.
Příjmy mají být 1156 milionů, výda-

je o 109 milionů vyšší. Na investi-
ce vyčlenili 270 milionů, velkou část 
spotřebuje výstavba nové Horácké 
multifunkční arény. Návrh rozpočtu 
jihlavští zastupitelé schválili nejtěsněj-
ším poměrem 19 pro, 7 proti, zdrželo 
se 10 a jeden nehlasoval. -lm-
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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-
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Vedení města ocenilo čtyři občany
V gotickém sále radnice v prosin-

ci předalo vedení města Ceny rady 
města a Cena města Jihlavy.

Z rukou primátorky Karolíny Kou-
bové obdržel Cenu města Jihlavy in 
memoriam Vladimír Drvota. 

Nedávno zesnulý podnikatel byl 
městem oceněn za významný podíl 

při spolupráci společností Motorpal 
Jihlava a Bosch, která v roce 1991 vy-
ústila v založení společného podniku 
Bosch Diesel s. r. o., který se postu-
pem času stal největším zaměstnava-
telem na Jihlavsku. 

Téměř celý svůj profesní život strá-
vil v Motorpalu, kde prošel řadou 
pozic od mistra po předsedu před-
stavenstva. 

Vladimír Drvota zemřel v červnu 
letošního roku a cenu za Vladimíra 
Drvotu převzal jeho synovec Martin 
Drápela.

Rada města Jihlavy udělila Cenu 
rady města Mgr. Davidovi Chlu-
páčkovi za  zásluhy o zřízení a za-
jištění provozu „Noclehárny Havaj“ 
pro bezdomovce ve městě. 

Další oceněný byl MgA. Jan Nosek 
za úspěchy dosažené s hudebními tě-
lesy ZUŠ Jihlava a vynikající repre-

Vladimír  

Drvota

zentaci města Jihlavy a Kraje Vyso-
čina s Velkým dechovým orchestrem 
TUTTI ve Španělsku v r. 2019.

Čtvrtým oceněným byl Mgr. Zde-
něk Geist za autorský přínos k ději-
nám a popularizaci Jihlavy. Zdeněk 
Geist je autorem řady knih vztahu-
jících se k Jihlavě. V nakladatelství 
Parola mu vyšly například knihy o 
jihlavském malíři Dominiku Oes-
terreicherovi nebo o rodu textilního 
helenínského továrníka Löwa. 

Ke konci roku se na Masarykově ná-
městí již třetí rok po sobě uskutečnila 
výstava vítězných fotografií soutěže Mi-
lujeme Jihlavu.

Pořadatel soutěže Petr Soukop si po-
chvaluje zapojení veřejnosti i zájem ve-
dení města o tuto aktivitu.

Lubomír Maštera ז

Kolik se účastnilo fotografů a kolik fotek 
došlo?

Každý rok přes 100 fotografů a přes 600 foto-
grafií.

Jaké bylo letošní složení poroty?
Porota čítala asi deset oslovených lidí, kteří 

mají vztah k fotografii. Například profesionální 
fotografové, novináři, profesor, vyučující foto-
grafii, kulturní pracovník magistrátu. A laickou 
veřejnost jsem zastupoval já sám, protože nikdy 
jsem se profesionálním fotografem necítil. 

Proč se letos vybíraly pouze vítězné foto-
grafie a nestanovovalo se jejich pořadí?

To jsme dělali v prvních dvou ročnících. Letos 
dostali porotci za úkol vybrat třicítku nejlepších bez 
stanovení pořadí a pro některé to byl těžký oříšek.

Máte letos svoji favorizovanou fotku? 
Jednu ne, ale řekněme tři až pět ano. Ale vy-

brat tu nejlepší by bylo velmi těžké. 

Proč zrovna Milujeme Jihlavu?
Chtěli jsme do toho dostat určitý patriotis-

mus.

Velkoformátové fotografie potřetí  
ozdobily centrum města

PETR SOUKOP, pořadatel fotografické soutěže 
Milujeme Jihlavu. Foto: Lubomír Maštera

JEDNA z vítězných fotografií je „Hra světel kostel sv. Jaku-
ba“ jihlavské Mirky Patočkové, která je členem Horáckého 
fotoklubu Jihlava. Repro: archiv MMJ

Výstava se skládá z velkoformátových foto-
grafií. Ty ale už vyžadují určitou technickou 
kvalitu. Splnily to všechny fotografie?

Ty vybrané ano, a to dokonce i tehdy, když 
byly pořízeny mobilem (letos minimálně dvě 
fotografie). Dnešní softwarové možnosti doká-
ží s těmito fotografiemi pracovat. 

Další ročník bude 2020?
Ještě nejsem rozhodnut, zda nezvolíme dvou-

letý cyklus. Ono se to nezdá, ale se soutěží je 
spousta práce.

Přemýšlíte o novinkách?
Jistě. Chceme například pomocí webu zapojit 

více fotografů nejen před samotnou soutěží, ale 
i během roku. Přemýšlíme nad tím.

CENU rady města Mgr. Davidovi 
Chlupáčkovi za zásluhy o zřízení a 
zajištění provozu „Noclehárny Havaj“ 
pro bezdomovce ve městě. Předal ná-
městek Petr Laštovička (vlevo)
 Foto: Lubomír Maštera

V loňském roce mu vyšla knížka Život 
za První republiky, která se stala nejpro-
dávanější knihou na Vysočině. Letos 
bylo vydáno volné pokračování pod ná-
zvem Druhá První republika. -lm- Mgr. Zdeněk Geist

MgA. Jan Nosek
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Vysvětlení podal náměstek magis-
trátu Petr Laštovička (ODS), od-
povědný za dopravu ve městě. V JL 
uvedl:

„Rozhodovali jsme se, jestli budeme 
čelit dvěma velkým průšvihům ve dvou 
obdobích nebo jednomu hodně velké-
mu průšvihu v jednu chvíli.“ 

A v dalším vydání JL doplnil vy-
světlení komentářem o opravě povr-
chu na ulici S. K. Neumanna: „Touto 
opravou jsme získali výraznou časovou 
a finanční úsporu.“

Rozhodli se pro  
kratší výluku

Stručná vysvětlení možná potřebu-
jí upřesnění.

Dva velké průšvihy znamenají v 
první řadě uzavření důležité křižo-
vatky ulic Žižkova a Rantířovská 
pro stavbu záchytného parkoviš-
tě u hřbitova,  světelného zařízení, 
chodníků na křižovatce a víceprou-
dé vozovky.

Druhý průšvih znamená uzavření 
příjezdu k nemocnici z ulice Vrchlic-
kého. 

Objektivně přiznejme, že rozhod-
nutí spojit časově tyto akce jsou 
v pravomoci magistrátu a mají svoji 
logiku.

A oprava povrchu S. K. Neuman-
na? K tomu se vyjádřil vedoucí od-
dělení komunálních služeb odboru 
dopravy magistrátu Karel Trojan: 
„Zde jsme vyměňovali jeden jízdní 
pruh – asi 300 m2 – v deseticentime-
trové vrstvě. Asfalt zde byl již hod-
ně rozpadlý, jde o tzv.“protihlukový“ 
asfalt, který byl položen již před pěti 
lety.“ 

Životnost takového asfaltu je obec-
ně nízká a navíc jeho údržba je prý 
spojena s fámou, že je třeba k jeho 
údržbě speciální stroj v ceně několi-
ka milionů, který město nemá.

„Dostali jsme návod k údržbě pro-
tihlukového asfaltu, kde nic o speciál-
ním stroji není,“ řekl Trojan.

Časté námitky občanů směřova-
ly do načasování oprav na konec 
roku k oslavám sv. Martina, kdy se 
Jihlava stává centrem návštěv lidí 
ze širokého okolí. K tomu podává 
vysvětlení Karel Trojan: „K výběru 
firem musíme použít výběrová řízení. 
Obecně platí, že se firmy shánějí vel-
mi těžce a zde v tomto konkrétním 

případě jsme získali firmu pro opravu 
Vrchlického ulice až na druhý pokus. 
Tím se posunul plánovaný termín až 
ke konci roku.“

Podobné to bylo i s opravou na uli-
ci S. K. Neumanna: „Protože jde o 
malou opravu 300m2 povrchu, není ze 
strany firem o takovou drobnost zájem. 
Podařilo se přemluvit firmu PORR a 
protože nájem frézy stojí 100 tisíc ko-
run na den, bylo vhodné spojit termín 
frézování s opravou Vrchlického ulice,“ 
doplnil Trojan.

Město se mohlo  
rozhodnout jinak

Jiný pohled na vzniklou situaci má 
bývalý náměstek primátora, který 
byl odpovědný za dopravu Vratislav 
Výborný (ČSSD).

„Mám informaci, že se ví už od čer-
vence, že je potřeba udělat protihluko-
vá opatření na ulici Vrchlického. Sou-
běh s pracemi u ONO je buďto velká 
náhoda, nebo někdo nedával pozor a 
nebo jde o schválnost. Krajská hygie-
nická stanice hlídá dodržování zákona 
a nemůže brát ohledy na přání města, 
co se má, nebo nemá udělat. Hygiena 
tudíž městu nestanovila, že se má polo-
žit protihlukový asfalt. Město si mohlo 
vybrat, jakým způsobem sníží úroveň 
hluku – mohlo např. postavit druhou 
protihlukovou stěnu nebo dotčené 
domy vybavit  protihlukovými okny.“  

Ještě kritičtější k opravě Vrchlické-
ho byl taktéž bývalý náměstek, dnes 
zastupitel města Radek Popelka 
(ANO).

„Výkladní skříní neschopnosti stá-
vajícího vedení města je rekonstrukce 
povrchu vozovky na ulici Jiřího z Po-
děbrad.“ 

Tato ulice je rozkopaná již déle než 
rok a za tu dobu se stavba neposu-
nula ani o pověstný milimetr. Co 
víc, podle Popelky je v nedohlednu 
i pouhý nástin možného řešení, jak 
dál. 

„Oprava povrchu na ulici Vrchlické-
ho pomalu nabírá stejné tempo. Stav-
ba, která by normálně trvala 10 až 14 
dnů, se natahuje o další a další týdny. 
Přitom na staveništi není po většinu 
této doby ani živáčka. Jaká bude kvali-
ta a životnost „nového“ povrchu, který 
je kladen na prochladlý a mokrý pod-
klad, si asi umí představit každý. Přes 
týden rozkopanou křižovatku „u mlé-

Oprava Vrchlického ulice ke konci roku  
vyvolala dopravní kolaps

Na konci října začala oprava ulice Vrchlického frézováním povrchu vozovky 
za plného provozu. Později vyvrcholily plné uzavírky dopravním kolapsem, 
to když se zároveň uzavřela křižovatka ulic Žižkova a Rantířovská.

Mnohaminutová zpoždění nabírala MHD, lidé z okolí nepřišli včas do prá-
ce, narůstaly emoce. Problémy v dopravě byly nejhorší od 11. do 17. listopa-
du, to ještě došlo navíc k odfrézování asi 100 metrů jednoho pruhu povrchu 
na ulici S. K. Neumanna u Penny marketu.

Pobouření občané
Reakce na sociálních sítích přišla okamžitě:  

Petr Pohan: Všechny klasické i posílené spoje stojí v kolonách…

Eugen Eugen: Chápu, že se to musí opravit a čím dřív to bude, tím lépe, 
pár lidí si zanadává těch pár dní a pak po tom ani pes neštěkne a bude to v 
pohodě. Jenom trochu nechápu uvažování magistrátu, který pořádá jednu 
z největších akcí za rok, což Martin bezesporu je a od tohoto dne si zavře 
další tepnu do města. To se to opravdu nemohlo o ten jeden den posu-
nout... Nebo to od 16:00 na pár hodin otevřít? Nebo tam spolu na radnici, 
holky a kluci úřednický, nemluvíte? (Zdroj: Facebook města)

kárny“ se podařilo zprovoznit jen díky 
tomu, že město přimhouřilo oko a po 
dodavatelské firmě nepožaduje záru-
ku za provedené práce. Během stavby, 
která nebyla nijak akutní, se totiž zjis-
tilo, že pod stávající vozovkou nejsou 
požadované konstrukční vrstvy, a tak 
se nový asfalt propadne znovu,“ řekl 
Popelka.

Jeho tvrzení však náměstek primá-
tora Petr Laštovička popřel.

„Tvrdím, že se nový asfalt nepro-
padne a další oprava nebude nutná 
dříve než za 10 let, i když je ovšem 

pravda, že dle současných i dřívějších 
norem není pod stávající vozovkou 
vyhovující složení konstrukčních vrs-
tev.“ 

Co se týče přimhouření oka ohled-
ně záruk náměstek Laštovička do-
plnil: „Při běžných opravách, které 
se nesoutěží, ale provádí je na zákla-
dě rámcové smlouvy SMJ, záruky za 
opravy obecně po konečném dodavateli 
nepožadujeme. Pouze při nekvalitním 
provedení během převzetí díla případ-
ně uplatňujeme reklamace provedených 
prací.“ -lm-

Jaké byly vaše zkušenosti s kolapsem?
Napište nám své názory a ty nejzajímavější zveřejníme v příštím vydání. 

Upřednostníme příspěvky slušné a stručné. Své příspěvky posílejte na e-mail: 
jihlavskenoviny@seznam.cz nebo zanechejte v redakci Jihlavských listů, ulici 
Fritzova 1552/34. -red-

KŘIŽOVATKA u benzínové stanice ONO se v půli prosince dodělávala o část 
chodníků. Foto: Lubomír Maštera

V ZÁPADNÍ části Vrchlického ulice je položen protihlukový asfalt.
 Foto: Lubomír Maštera

NA ULICI S. K. Neumanna je opraven úsek s již dříve položeným protihlukovým 
asfaltem i s podložím. Foto: Lubomír Maštera



 STRANA 5 Inzerce JN – LEDEN 2020

Teplo slunce, písek, vůně moře, dob-
rodružství a objevování nových světů. 
Také už sníte o letošní dovolené? Stýs-
ká se vám po objevování nových kul-
tur a míst? 

Začátek roku je nejideálnějším obdo-
bím pro plánování letní dovolené.

Co už však tak příjemné není, je zá-
plava nabídek od nejrůznějších cestov-
ních kanceláří. 

Jak vybrat tu nejvýhodnější a přitom 
se nenechat napálit? Kam jít? Kde nám 
pomohou? Věřte, že nejste jediní, kdo 
tuto problematiku řeší.

Naštěstí existuje místo, kde dokáží 
poradit a všechny sny a přání splnit. 
Najdete jej v nákupním centru City 
Park Jihlava. 

Cestovní agentura INVIA.CZ je 
největší prodejce zájezdů v České re-
publice. Společnost začínala jako in-
ternetový vyhledávač nejvýhodnějších 
cestovních nabídek. 

Díky velkému zástupu spokojených 
klientů si však brzy otevřela kamenné 
pobočky v Praze, Brně a nyní i v Jihla-
vě.

A co všechno společnost INVIA.
CZ dokáže? Na tuto i jiné otázky 
nám odpověděl majitel jihlavské 
pobočky Karel Žabka.

Naše cestovní agentura porovná-
vá více než tři sta nabídek cestovních 
kanceláří s několika milióny zájezdů. 
Vyslechneme si přání a požadavky zá-
kazníka na dovolenou a podle toho 
připravíme nabízené služby. 

Někdy se stává, že nejlacinější poby-
ty nemusí být také nejvýhodnější. Po-
tom dochází ke zbytečnému zklamání 
a rozladění z prožité dovolené. To u 
naší společnosti nehrozí. Přesně víte, 
co za své peníze dostanete – výhled na 
moře, parkování zdarma, pobyt dítěte 
zdarma atd. Ve všech individuálních 
požadavcích jsme schopni vyjít vstříc.

V současné době, po událostech s 
krachem jiných cestovních kance-
láří, je také aktuální pojištění proti 
úpadku. Jsou takto chráněni i vaši 
klienti?

Toto je pro nás jednou z priorit. 
Všem zájemcům o naše služby posky-
tujeme produkt s názvem Faktor 100. 
S touto službou máte jistotu, že v pří-
padě krachu cestovní kanceláře, kte-
rá pořádá váš zájezd, dostanete nejen 
ihned peníze zpět, ale nabídneme vám 
ve stejném termínu adekvátní náhradu 
dovolené.  

Faktor 100 je součástí každého zájez-
du koupeného výhradně u INVIA.CZ 

a to zcela bez navýšení ceny zájezdu.
Další zajímavostí je možnost pojiště-

ní nepřízně počasí. 

S objednáním dovolené se pojí ješ-
tě další starosti. Pomůžete i s tím?

Dokážeme zařídit cestovní pojištění, 
pronájem automobilů, poznávací vý-
lety v navštívených destinacích a po-
dobně.

A pokud se rozhodneme cestovat 
individuálně?

Pro individuální cestovatele, tzv. ba-
tůžkáře, můžeme zajistit letenky, uby-
tování, vstupenky na kulturní akce, 
víza a transfery.

Jaké další služby využívají klienti? 
Čím dál více jsou populární tzv. eu-

rovíkendy do různých evropských 
metropolí. V pátek odjedete a v neděli 
se vrátíte, nebo si víkend o nějaký den 
prodloužíte. 

Dále se nám zvýšila poptávka po po-
znávacích pobytech a zájezdy za zážit-
ky. 

Můžete přiblížit nejoblíbenější 
destinace, kam vypravujete zákaz-
níky?

Srí Lanka, Maledivy, Mauricius a 

Spojené arabské emiráty začínají být 
velice v oblibě i díky příznivějším ce-
nám než v minulosti. 

Stálicí v nabídce je klasické Turecko, 
Egypt, Tunisko a Bulharsko.

Máte ještě nějaké tipy pro cestova-
tele, kteří o dovolené uvažují?

Na zvážení je čerpání služeb all inclu-
sive. Pokud chcete nasát atmosféru na-
vštíveného místa, doporučujeme spíše 
polopenzi. Obědy pak můžete strávit v 
různých stylových restauracích, ochut-
nat místní speciality a jít do míst, kte-
ré byste při čerpání služeb all inclusive 
neměli důvod navštívit.

Kde přesně vaši novou pobočku 
nalezneme?

INVIA.CZ se nachází v jihlavské ob-
chodní galerii City Park, ulice Hradeb-
ní 1. Jsme v místě bývalé pobočky Čes-
ké pojišťovny. 

Od 9.00 do 21.00 hodin vás uvítá v  
kanceláři náš milý a ochotný kolega či 
kolegyně, kteří budou vašimi průvodci 
při výběru dokonalé dovolené snů. 

Můžete nám i zavolat na číslo +420 
777 788 267 nebo napsat e-mail jih-
lava@invia.cz. (PI-j01-8D)

Nyní je nejvyšší čas pro plánování dovolené!
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Tři čtvrtiny obyvatel Jihlavy podle průzkumu 
žijí v krajském městě spokojeně 

V Římě převzala ocenění primátorka města Karolína Koubová, vpravo za ní stojí 
náměstek Vít Zeman. Foto: archiv LivCom

Výsledný graf spokojenosti s městem, kde žijeme.  Repro: archiv JN

Na webu města je zveřejněn 
průzkum, jak jsou Jihlavané 
spokojeni se životem ve měs-
tě. Průzkum je dlouholetý a 
dovoluje porovnat výsledky do 
minulosti.

Lubomír Maštera ז

Také jste slyšeli názory, že Jihlava 
je pr… světa? Že tady chcípl pes? 
Že polovina silnic v Jihlavě je ne-
sjízdných? A že se máme jet podívat 
jinam, kde je to krásné? Pak jste asi 
narazili na mrzouta, protože většina 
tvrdí pravý opak.

Město si nechává od roku 2011 
zpracovávat průzkum s názvem 
„Spokojenost  občanů  s  místním  
společenstvím  a  mobilita  obyvatel“. 
Průzkum zpracovala společnost CI2,  
o.p.s., nestátní nezisková organizace 
zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdě-
lávání, publikační činnost, vědu a vý-
zkum. 

Kromě spokojenosti občanů ještě 
průzkum hodnotil mobilitu a místní 
přepravu obyvatel a porovnává zís-
kané výsledky z dotazníkového šet-
ření s těmi, které byly provedeny od 
roku 2011.

Spokojení převládají
Máme-li věřit poslednímu průzku-

mu, který je zveřejněn na webu měs-
ta, velmi nespokojených občanů s 
Jihlavou je jen 2,8 %.

Tedy něco přes tisícovku. Nejne-
spokojenější skupinou jsou  neza-
městnaní, lidé se základním vzdělá-
ním a na rodičovské dovolené.

Velmi spokojených a mírně spoko-
jených obyvatel s Jihlavou je 74,2 %, 
mírně nespokojených je 23 %. 

Průzkum vycházel z 502 správ-
ně vyplněných dotazníků obyvatel 
města a výsledky průzkumu přiná-
ší řadu zajímavostí – například na 
prvním místě nejlépe hodnocených 
projektů skončily cyklostezky (52 
hlasů), které ale skončily na dru-
hém místě nejhůře hodnocených 
projektů (18 hlasů). Zimní stadion 
odsoudilo 81 hlasů a projekt tak 
jednoznačně dopadl jako nejhorší, 
kladně ho ohodnotilo jen 8 dotazo-
vaných.

Jihlavané si cení možnosti věno-
vat se zálibám a koníčkům, narostla 
spokojenost s možností účastnit se 
místního plánovacího procesu, cení 
si středních a základních škol či fun-
gování městské hromadné dopravy. 

Z hlediska veřejných služeb jsou 
nejméně spokojeni s fungováním 
Městské policie. Obyvatelé jsou také 
méně spokojeni s investičními akce-
mi města a hospodařením s majet-
kem města.

Jihlava je třetí  
na světě

Spokojenost občanů s městem, kde 
žijí, je dána také životním prostře-
dím. A Jihlava na sklonku roku  opět 
uspěla ve finále mezinárodní soutěže 
LivCom Awards. 

Jde o celosvětovou soutěž měst 
zaměřenou na mezinárodní dobrou 
praxi v oblasti životního prostředí. 
Primátorka Jihlavy Karolína Koubo-
vá a náměstek Vít Zeman převzali v 

Ocenění LivCom Awards bylo 
poprvé uděleno v roce 1997 a je 
jedinou světovou soutěží, kte-
rá se zaměřuje na mezinárodní 
osvědčené postupy v oblasti ří-
zení místního prostředí. Cílem 
LivCom je rozvíjet a sdílet me-
zinárodní osvědčené postupy s 
dalším cílem zlepšit kvalitu života 
jednotlivých občanů vytvořením 
„obyvatelných komunit“. 

Římě ocenění za 3. místo v kategorii 
měst od 20 do 75 tisíc obyvatel.

Jihlava uspěla se svými projekty už 
v roce 2013, když si cenu za 2. místo 
přebral Rudolf Chloupek v čínském 
městě Xiamen.

Do Říma bylo na finále přizváno 
celkem dvaadvacet měst a čtyřiatři-
cet projektů z více než třiceti zemí.

Porota každoročně vybírá ze stovek 
projektů 600 obcí, které sdružují 25 
milionů obyvatel.

Chudobou trpí přes 
200 domácností

Provedený průzkum v Jihlavě na-
šel 235 domácností trpících závaž-
nou bytovou nouzí. Město má pro 
tyto případy připraveno 12 bytů. 
Losováním bylo rozhodnuto, že 
bude ubytováno 11 rodin a dva 
jednotlivci, kteří budou sdílet jed-
nu domácnost.

Mezi skupiny obyvatel nejohrože-
nější bytovou nouzí patří rodiny s 
nezletilými dětmi, jichž bylo sečte-
no 79. V době průzkumu se v byto-
vé nouzi nacházelo celkově 258 dětí, 
z toho 77 dětí do tří let věku. Bylo 
rovněž sečteno 54 seniorů, kteří 
představují další z mimořádně ohro-
žených skupin. Celkově bylo sečteno 
469 dospělých.

Městské byty jsou domácnostem 
nabídnuty k pronájmu od ledna le-
tošního roku. -lm-

Memorandum mezi 
městem a SVAKem

Cílem memoranda mezi městem 
a SVAKem je smírné vyřešení spo-
ru mezi subjekty. O jeho přijetí se 
nedomluvili zastupitelé města na 
své schůzi a primátorka Karolína 
Koubová návrh na přijetí stáhla. 
Následně o jeho přijetí rozhodla 
k velké nevůli opozice Rada měs-
ta, kde má koalice většinu. Hnutí 
ANO 2011 považuje takové jedná-
ní za zbabělé. -lm-
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Jak vypadají Francouzské Vánoce
Štědrý večer se ve Francii tradičně sla-

ví v kruhu rodinném. Večer 24. prosin-
ce dávají děti své vyčištěné boty před 
domácí krb nebo na jiné místo v obyt-
né místnosti. Věří a hlavně doufají, že 
Pere Noel (Otec Vánoc) jim boty napl-
ní dárečky.

S Pere Noelem chodí ve Francii i 
jeho partner Pere Fouettard (v překla-
du Otec Políček), který naopak vyplatí 
zlobivé děti plácnutím či políčkem na 

zadek. Tradičním půlnočním jídlem je 
takzvaný le reveillon. 

Mnoho barů a restaurací po celé Fran-
cii je na Štědrý den otevřeno a servíruje 
se zde právě tento pokrm. Reveillon zna-
mená v překladu „ráno vstát“, přeneseně 
se tak označuje také první telefonát za 
den. Tradiční duchovní význam je však 
narození Ježíše Krista. Jídlo se skládá z 
ústřic, klobásek, vína, pečené šunky, sa-
látů, ovoce a sladkostí. Tzv. Kristův koláč 

je pečený a je ozdoben cukrovou pěnou 
tak, aby se podobal malému Ježíškovi.

V jižní Francii je Kristův chléb rozře-
zán a jí se pouze samotný, zároveň se 
dle starých pověr rozdává chudým li-
dem. V Alsasku zaujímá místo favorita 
na svátečním vánočním stole pečená 
husa. V Burgundsku se jí zpravidla pe-
čený krocan a mnoho ořechů. V Paříži 
a přilehlých oblastech dnes mnoho lidí 
dává přednost čerstvým ústřicím. Se-

verní Francie je známá tím, že zde děti 
dostávají dárky již 6. prosince na den Sv. 
Nicholase místo na Štědrý den. Creche 
je francouzský výraz pro jesličky.

Jedno z francouzských městeček se sta-
lo světoznámým pro nádherné figurky 
do jesliček a celého Betléma, které se zde 
vyrábějí. Je to Aubagne, malé provinční 
městečko ležící zhruba na polovině cesty 
mezi Marseille a Aix en Provance.

Toto místo je zároveň domovem Fran-
couzské cizinecké legie. Tradici zde za-
ložil Jean Luis Lagnel, který v Aubagne 
uspořádal první festival figurek, zde na-
zývaných v překladu malí svatí, a to již v 
r. 1803. Dnes se traduje toto místo jako 
kolébka vyráběných Betlémů. 

Byly zde vystaveny tradiční figurky sva-
tých, které byly doplněny o běžné oby-
vatele. Tak se stalo, že tu vedle svatých 
je i občas nějaký pytlák, mlynář, rybář či 
jiný řemeslník, jsou tu i muzikanti a chy-
bět nesmí ani vesnický hlupák. -lm-
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Každý z nás si slibuje od nového roku něco jiného. Je to přirozené – každý 
jsme jiný. Ale politici zodpovědní za město možná mají společné cíle či přání. 
Zeptali jsme se jich. 

Co očekáváte od roku 2020? Máte stanovenou prioritu, které se hodlá-
te s kolegy z politické strany či hnutí věnovat?

Snad i ukončení sporu se SVAKem
Úvodem bych chtěl popřát Jihlav-

ským novinám úspěšný  start  a všem 
občanům Jihlavy mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce 2020.  

Jako zastupitel očekávám od roku 
2020 lepší spolupráci v zastupitelstvu 
a namísto stálých, finančně náročných 
analýz a studií konkrétní řešení pro-
blémů Jihlavy a jejich občanů. Ukon-

čení ostudné anabáze rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad. Vyjasnění a snad 
i ukončení mnohaletého sporu o vodohospodářský majetek města. K tomu 
připomínám, že jedním z důvodů vystoupení Jihlavy   ze Svazku vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko bylo  slibované  snížení ceny vodného a stočného obča-
nům Jihlavy.  

V roce 2020 se budeme nadále řídit prioritami obsaženými v našem voleb-
ním programu. Zlepšením čistoty města, městských parků, stavu  komunika-
cí a chodníků. Rozvoji městské hromadné dopravy. Sociální oblasti, školství, 
kultuře a sportu ve městě i dalším významným oblastem.  Současně odmít-
neme případné lobistické záměry sloužící jednotlivcům a návrhy přímo od-
porující našemu volebnímu programu.

Chceme úpravu tarifů MHD
My, zastupitelé za SPD, silně vnímá-

me rozmařilost koalice při nakládání 
s prostředky města prostřednictvím 
převahy jediného hlasu. Souhlasi-
li jsme při hlasování vždy s takovými 
kroky, které směřovaly ku prospěchu 
obyčejných a pracovitých občanů Jih-
lavy a nehlasovali jsme právě pro ony 
rozmařilosti. Náš postoj, postoj SPD 

měnit nebudeme.
„Bezpečné ulice a peníze jen slušným lidem“ - vymezujeme se tím i proti 

společenskému zlu doprovázejícímu kriminalitu, jako je drogová scéna a s ní 
související prostituce, tak jako tolik diskutovaný hazard, byť se halí do dob-
ročinnosti. 

Nepřipustíme v Jihlavě (Děkujeme, stačilo!) již žádné experimenty s mig-
ranty ať z  Blízkého nebo  Středního Východu, či Afriky….

Nevzdáme se  v  prosazování bezplatné dopravy MHD v Jihlavě pro dů-
chodce a invalidy všech stupňů, pro žáky a studenty. Víme, že používání pro-
středků MHD je moderní způsob městské dopravy, ekologičtější a nezatěžu-
jící tolik životní prostředí. 

V letošním roce  bohužel náš návrh neprošel přes vládnoucí koalici a  dluž-
no říci, že ona křehká koalice v této otázce také neměla jednotný hlas. Nic-
méně bezplatná doprava byla námi za SPD položena na stůl jako možný způ-
sob ulehčení průjezdnosti přecpaných jihlavských ulic auty. Určitě příští rok 
dáme opět k prohlasování náš návrh na úpravu tarifů MHD. 

Chceme …, aby  Jihlaváci „nedotovali“ ze svých společných peněz tisíce 
těch, kteří by si v Jihlavě mohli zřídit trvalý pobyt, ale zatím nechtějí, byť zde 
žijí a pracují. I změna tarifů by mohla být pobídkou.

Mnoho štěstí v novém roce přejí zastupitelé za SPD. 
(Redakčně kráceno – plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice  Váš politik)

Hospodárněji nakládat s financemi
… Doufám, že se výrazně zlepší ko-

munikace vedení města nejen se za-
stupiteli, ale i se všemi občany. 

Přál bych si, aby současné vedení 
města hospodárněji nakládalo s fi-
nančními prostředky, které městu (na 
rozdíl od obecných tvrzení) skutečně 
chybí jak z pohledu realizace všech 
připravovaných projektů, tak udržová-

ní majetku. Tomuto tématu budu věnovat pozornost v rámci jednání zastupi-

Zastupitelé si hlavně přejí vyřešení sporů 
kolem vodohospodářského majetku

telstva města a zejména ve finančním výboru…. 
… Příčí se mi získávání dotací jen proto, že jsou dosažitelné, ale jejichž 

využití nemá pro obyvatele města žádný velký význam. I tyto projekty totiž 
vyžadují finanční spoluúčast města a často nesou s sebou další náklady v bu-
doucnosti.

Pochopitelně chci přispět i v tématech, která mně byla vždy blízká, tj. život-
ní prostředí a vzdělávání.

Rok 2020 by měl být i rokem dokončení obchvatu Velkého Beranova a za-
hájení budování obchvatu Jihlavy. Věřím, že tyto obrovské stavby pomohou 
významně řešit dopravní situaci ve městě.

Nemohu opomenout ani volby do zastupitelstva Kraje Vysočina. Doufám, 
že v něm zasednou lidé moudří a schopní dohody. Bez vzájemné spolupráce 
není možný rozvoj města ani kraje. Pokud to začne drhnout, pocítí to občané 
v každodenním životě.

(Redakčně kráceno – plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice  Váš politik)

Dobudování JV obchvatu a letiště Henčov
… Jedním z tradičních témat je na-

růstající dopravní zátěž a s tím i ruku 
v ruce parkování v centrální části 
města. Doprava v Jihlavě je čím dál 
tím složitější a je to i důsledkem toho, 
že automobilů je čím dál tím víc a ne-
jenom osobních. Není výjimkou, že 
v jedné rodině jsou dvě i více aut. Re-
zidenční parkovací zóny to řeší pouze 

sporadicky a v situaci, kdy je vydáno třikrát tolik rezidenčních karet, než 
je samotných parkovišť, je tento problém o to horší. Postupně se snažíme 
odlehčit dopravě v centru a snad se nám podaří dobudovat i velká záchyt-
ná parkoviště na okraji města, která budou napojena na MHD. Tou první 
vlaštovkou je nově otevřené parkoviště „Park & Ride“ za Ústředním hřbi-
tovem.  

Dalším bolavým tématem je voda a městská kanalizace. Toto téma je aktu-
ální díky letitému sporu o to, co je vlastně tím „naším majetkem“. 

Náš názor je, že by se Jihlava měla o svůj majetek postarat, a to se všemi 
důsledky, které k tomu patří. To je ten zásadní rozpor, který panuje mezi Jih-
lavou a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko, který léta tento náš majetek 
spravoval…. 

… Zahájit práce na postupné rekonstrukci Masarykova náměstí a na nové 
Vysočina aréně, která by měla vyrůst na místě dožívajícího Horáckého zim-
ního stadionu… Abychom zahájili stavební práce spojené s vybudováním 
zpevněné přistávací dráhy na letišti Jihlava – Henčov a aby se co nejdříve do-
budoval jihovýchodní obchvat Jihlavy….  

(Redakčně kráceno – plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice  Váš politik)

Nový regulační plán památkové rezervace
… Dále bude pokračovat spolupráce 

s Fakultou architektury VUT v Brně 
na akci „Jihlavské historické domy“. 
Spolupráci s fakultou dovrší v příštím 
roce již vyprojektovaná a stavebním 
úřadem schválená rekonstrukce domu 
Masarykovo náměstí č. 21, která se 
bude ucházet o dotaci z Norských fon-
dů. 

Dům bude sloužit jako významný bod na dolním hlavním náměstí pro ná-
vštěvníky jihlavské ZOO a dále zde bude celoroční zázemí pro Festival doku-
mentárních filmů, hudební, kulturní a společenský sál se zázemím, vše umoc-
něno v přízemí známou jihlavskou čajovnou s knihkupectvím. 

V roce 2020 se město bude také snažit v rámci projektu „Jihlavských his-
torických domů“ přivést na náměstí Francouzskou alianci, která by naplnila 
jeden z měšťanských paláců na náměstí francouzskou kulturou. V souvislosti 
s koncepcí městské památkové rezervace se začne v novém roce projektovat 
nový regulační plán památkové rezervace, který nám pomůže vyjasnit sou-
časné nejasné postavení památkáře, investora a projektanta. 

Dále se bude pokračovat v navrhování revitalizace Masarykova náměstí, 
představí se dopracovaná studie veřejnosti a bude se jednat s majitelem Prio-
ru o vzájemné spolupráci na projektu. V březnu 2020 proběhne v Jihlavě ce-
lostátní XXX. konference Sdružení historických měst a sídel na téma: Revi-
talizace historických center….

(Redakčně kráceno – plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice  Váš politik)

(Otázky jsme poslali i ostatním klubům v zastupitelstvu města, ale do naší 
uzávěrky jsme nedostali odpovědi – pozn. redakce).  -lm-

Otázka pro politické kluby na leden

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Jaroslav Huňáček, 
ODS

Martin Laštovička, 
za KDU-ČSL

Petr Paul, 
SPD

Rudolf Chloupek, 
ČSSD
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Český statistický úřad uváděl v 
roce 2018 o zaměstnanosti na Vy-
sočině následující údaje:

Ke  konci  roku  2017  bylo  v kraji  
113,1  tisíc  ekonomických  subjek-
tů,  čímž  se  Kraj Vysočina  řadí  na  
předposlední  místo  v rámci  České  
republiky  a  vzhledem  k počtu oby-
vatel  tento  stav  svědčí  o  nižším  
stupni  podnikatelské  aktivity.  

Nejvíce ekonomických subjektů 
vykazuje okres Žďár nad Sázavou 
(25,8 tisíc) a nejméně okres Pel-
hřimov  (17,4 tisíc).  Co  se  eko-
nomické  výkonnosti  týče,  kraj  
též  zaostává  za republikovým 
průměrem. Podíl kraje na HDP se 
v posledních letech pohybuje ko-
lem 4 % a v roce 2017 činil HDP 
na 1 obyvatele více než 392 tisíc 
Kč, což je přibližně 82 % průměru 
České republiky. 

Nejvýznamnějším zaměstnavate-
lem v Kraji Vysočina a okrese Jihlava 
byl v roce 2018 průmyslový  podnik  

BOSCH  DIESEL  s.r.o.,  který  se  
specializuje  na  výrobu  dílů a pří-
slušenství pro motorová vozidla a je-
jich motory. 

V roce 2018 zaměstnával 4000 – 
4999  zaměstnanců  a  je  jasně  do-
minantní  firmou,  co  se  počtu  za-
městnanců  týče. 

S větším  odstupem  jsou  firmy  
ŽĎAS,  a.s.,  specializující  se  na  
hutnictví  a  těžké strojírenství,  a 
Automotive  Lighting  s.r.o.,  specia-
lizující  se  na  výrobu  elektrických 
osvětlovacích zařízení. 

Firma Automotive Lighting se 
potýká s nedostatkem pracovních 
sil  vlivem  navýšení  objemu  výro-
by.  Obě  společnosti  zaměstnávají 
1500–1999 pracovníků. 

Významnými  zaměstnavateli  
v kraji  jsou  také  nemocnice  

Hned  tři  z pěti  společností za-
městnávající  1000–1499  osob  jsou  
nemocnice.  Jedná  se  o  nemocni-
ce  v Jihlavě,  Havlíčkově  Brodě  a  v 

Poptávka po pracovnících je struktu-
rou ekonomiky zásadně ovlivňována. 
Zaměstnavatelé by nadále preferova-
li větší podíl absolventů se středním 
odborným vzděláním a často kriticky 
hodnotí každoroční zvyšování počtu 
zájemců o vysokoškolské studium.

 Zachování nebo dokonce růst podí-
lu učňů by však vedl k zachování sta-
tutu quo ve struktuře průmyslu, kdy 
podniky potřebují především montáž-
ní dělníky a díky malému počtu kva-
litních vysokoškoláků zde nemohou v 
dostatečné míře rozvíjet aktivity s vyš-
ší přidanou hodnotou.

Požadavky podniků na trh práce 
odrážejí ve velké míře jejich aktuální 
potřeby. Systém vzdělávání však tak-
to rychle reagovat nemůže, a protože 
změny v něm mají několikaletý hori-
zont, musí brát v úvahu i širší souvis-
losti. 

Poptávku firem po zaměstnancích 
a vznik a zánik pracovních míst ovliv-
ňuje celá řada trendů, které mají často 
svůj původ v jevech globální ekonomi-
ky a jejich důsledek pro trh práce je ne-

přímý. Důležité není jen to, co podniky 
na trhu chtějí dělat, avšak také to, zda 
jim to jejich konkurence dovolí (jak 
ukazuje příklad textilního průmyslu) a 
jak jejich podnikání ovlivní vnější fak-
tory (dopady recese na automobilový 
průmysl  a další odvětví). 

 Česká ekonomika a trh práce se 
budou v příštích letech muset přizpů-
sobit situaci, kdy počet absolventů, 
přicházejících na trh práce, významně 
poklesne. V mnoha případech tak trh 
práce nezíská dostatečnou náhradu 
za pracovníky, odcházející do důcho-
du. Většina odvětví české ekonomiky 
z hlediska průměrného věku pracov-
níků bude v dlouhodobém horizontu 
stárnout. 

Na trhu práce budou chybět pra-
covníci pro stále větší okruh profesí. 
Zároveň budou zaměstnavatelé mu-
set přizpůsobovat pracovní procesy v 
podnicích i samotnou náplň práce pro 
jednotlivá pracovní místa situaci, kdy 
mezi zaměstnanci osoby ve věkové 
skupině 50 a více let tvořit podstatnou 
část celkového počtu pracovníků.  -lm-

Kraj Vysočina z pohledu zaměstnanosti

Třebíči,  z nichž  nemocnice  v Hav-
líčkově  Brodě  a v Třebíči se potý-
kají s dlouhodobým nedostatkem 
lékařů. 

Zbylé dva podniky v této kategorii 
jsou MANN  +  HUMMEL  (CZ)  
v.o.s.,  což  je  podnik  zabývající  se  
výrobou  filtračních  systémů a dal-
ších komponentů pro automobilový 
průmysl. Poslední společností v této 
kategorii  je Jaderná  elektrárna  Du-
kovany  vyrábějící  elektrickou  ener-
gii. Elektrárna  je  významným zdro-
jem české energetické soustavy a 
nejvýznamnějším zaměstnavatelem 
v okrese Třebíč. 

 V poslední  kategorii  významných  
zaměstnavatelů  je  pět  společností,  
každá  s počtem zaměstnanců 500 
– 999. Jedná se o nemocnici v No-
vém Městě na Moravě, vývojovou 
a výrobní  společnost  systémových  
komponentů  z umělých  hmot  a  
kovů  – FRAENKISCHE CZ s.r.o., 
výrobce motorových vozidel, přívěsů 
a návěsů – Cooper-Standard  Auto-
motive  Česká  republika,  s.r.o.,  spo-
lečnost  vyrábějící  a  zpracovávající 
sklo – CRYSTALITE BOHEMIA 
s.r.o. a společnost vyrábějící prvky 
pro stavebnictví – ACO Industries 
k.s.  -lm-

Nemůžete sehnat práci? 
Co tedy ovlivňuje trh práce?

Název zaměstnavatele   Počet zaměstnanců 
� BOSCH DIESEL s.r.o   4 000 – 4 999 
� ŽĎAS, a.s.  1 500 – 1 999 
� Automotive Lighting s.r.o.   1 500 – 1 999 
� Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace  1 000 – 1 499 
� ČEZ, a.s. JE Dukovany   1 000 – 1 499 
� Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.   1 000 – 1 499 
� Nemocnice Třebíč, p.o.  1 000 – 1 499 
� MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s   1 000 – 1 499 
� Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.   500 – 999 
� FRAENKISCHE CZ s.r.o.   500 – 999 
� Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o.   500 – 999 
� CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o.   500 – 999 
� ACO Industries k.s.   500 – 999 
 Zdroj: Úřad práce v Jihlavě, 2019

Nejvýznamnější zaměstnavatelé 
Kraje Vysočina v roce 2018 



tí, že je obtížné sehnat fi rmy a ceny 
prací neustále rostou. Např. cena 
jednoho metru čtverečního nového 
chodníku se pohybuje mezi třemi a 
čtyřmi tisíci včetně DPH.

Lidé se podivují, že se Vrchlické-
ho opravuje v místech za nemoc-
nicí, a nejvíce rozbitá místa jsou u 
kasáren?

V prostoru kasáren se ještě na jaře 
stavělo a asi bude stavět dál.

Opravu této části ul. Vrchlického 
máme v plánu poté, co bude dokon-
čena stavba bytových domů v místě 
bývalých kasáren.

Lidem se také nelíbí, že jste opra-
vili chodník Romana Havelky ve 
Starých Horách místo jiných, da-
leko více využívaných?

Chodník jsme opravili na žádost 
osadního výboru, který na opravu 
přispěl fi nančně asi deseti procen-
ty. Chodník zvyšuje mj. bezpečnost 
dětí z přilehlé mateřské školy.

Je stav chodníků a vozovek v Jih-
lavě srovnatelný s ostatními stejně 
velkými městy?

Jihlava nevybočuje z průměru. Ale 
například velmi výrazně vybočuje 
v řešení dopravy zaváděním pruhů 
MHD a to i ve srovnání s Evropou. 
Například nedávno zde bylo vede-
ní Plzně sbírat zkušenosti. Že jde o 
dobré řešení dopravní obslužnosti 
dokazují počty cestujících MHD, 
které v Jihlavě rostou, což nám ostat-
ní města závidí.

� � �
Ten kilometr ročně nového po-

vrchu asfaltu v Jihlavě z celkového 
počtu 200 km nám uvízl v hlavě. 
Tímhle tempem se vymění povrchy 
jednou za 200 let? 

O vysvětlení jsme požádali náměst-
ka Petra Laštovičku: „Bohužel je to 
nyní tak. Silniční in� astruktury v rám-
ci nové zástavby a rozvoje města přibý-
vá a tudíž se i zvyšuje částka potřebná 
na správu a údržbu těchto komunikací. 
 (Pokračování na str. 11)
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Problémy 

Jihlavanů

Co se musí stát, aby se chodník 
nebo silnice začala opravovat?

Nejprve se k nám musí dostat in-
formace o stavu. Tu získáváme z růz-
ných zdrojů – od občanů, od Služeb 
města Jihlavy, s.r.o. (SMJ), z vlastní-
ho průzkumu, od osadních výborů 
městských částí. A využíváme také 
výsledků nedestruktivní diagnostiky 
místních komunikací II. třídy, kte-
rou jsme si nechali pořídit před tře-
mi lety a která nám dává přehled o 
stavu vozovek.

Jak s takovými informacemi na-
ložíte?

Drobnosti typu vypadlá nebo roz-
bitá dlaždice či nějaký výtluk řešíme 
operativně, náročnější a větší opravy 
se řeší jako investiční akce a řešení 
závisí na přidělených fi nancích.

To se bavíme o nově zjištěných 
závadách?

Ano. Plánované opravy máme v 
Ročním plánu oprav a rekonstruk-
cí. Na jeho základě sestavíme návrh 
rozpočtu Odboru dopravy, který  je 
schválen zastupitelstvem města.

Vy tedy shromáždíte požadavky 
do městského rozpočtu na další 
rok.

Jak moc se liší peníze, které žá-
dáte a které dostanete?

Pokud se budeme bavit o penězích 
na chodníky a místní komunikace 

na rok 2020, tak na chodníky jsme 
požadovali 8 milionů a dostali 7, na 
komunikace 25 milionů a dostali 
zhruba 20 milionů. Jedná se ovšem o 
fi nanční prostředky na zimní údržbu 
a běžné drobné opravy.

To nevypadá příliš dramaticky. 
Jaká je tedy podle vás realita stavu 
chodníků a komunikací?

Realita je taková, že vzhledem ke 
stárnutí asfaltu na komunikacích by 
měl být povrch vyměněn každých 
patnáct let. My se k výměně dostá-
váme v lepším případě po třiceti le-
tech, v tom horším případě máme 
povrchy i padesátileté. 

Povrch na ulici Vrchlického jsme 
nyní vyměnili správně po patnácti 
letech a jsme kritizováni za to, že as-
falt byl ještě dobrý.

Co se stane s komunikací, když 
se svrchní vrstva opravuje pozdě-
ji, než stanoví technologický po-
stup?

Dojde k výraznému a hlubšímu po-
ničení podloží, takže následná opra-
va se výrazně prodraží.

Jihlava má 200 km silnic. Kolik 
položíte ročně nového asfaltu?

V průměru asi kilometr.

Pokládku nových vrstev nemůže 
dělat město samo?

Nemáme na to prostředky ani lidi. 
Město si na to soutěží fi rmy a pla-

Rozbité silnice, otřesné 
chodníky ve městě

Jihlavané mohou být často svědkem rozhořčených rozhovorů ke 
stavu chodníků a vozovek.

Dokonce je prý Jihlava nejhorší v republice. Když se budete sna-
žit oponovat, budete posíláni například do Havlíčkova Brodu ne-
bo Jindřichova Hradce, abyste se přesvědčili na vlastní oči.

Pátrání po pravdě jsme zahájili na odboru dopravy magistrátu u 
vedoucího oddělení komunálních služeb Karla Trojana.

Lubomír Maštera �

� REL TROJAN, vedoucí oddělení komunálních služeb magistrátu. 
 Foto: Lubomír Maštera

MAP�  silnic v užívání Kraje Vysočina.
 Repro: archiv JN
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Rozbité silnice, otřesné chodníky...
(Dokončení ze str. 10)
Rostou mzdy, ceny prací i energií, ale 

příjmy města z rozpočtového určení 
daní jsou stále na úrovni příjmů roku 
2013.

Podle předběžných analýz má Jih-
lava minimálně o 5 tisíc obyvatel více, 
než kolik jich je tu oficiálně hlášených. 
To je 70 milionů korun ročně, které by 
mohly skončit v investicích.“ 

Město prý bude motivovat lidi k 
přihlášení k trvalému pobytu. „Jih-
lava se musí rozvíjet do výšky a ne do 

šířky. Řídká zástavba v širokém území 
je velmi nákladná na správu a údržbu. 
Z tohoto pohledu jsou třeba bungalovy 
15 minut od centra města „do nebe vo-
lající zhovadilost“,“ doplnil Laštovič-
ka. 

Doslova se nabízí otázka, proč od-
bor dopravy nepožaduje po vedení 
města takovou částku (například na 
komunikace místo 25 milionů 250 
milionů), aby se do deseti let mohli 
opravit (vyměnit) všechny povrchy?

„Při tvorbě rozpočtu na opravy a 

rekonstrukce komunikací a chodní-
ků vychází odbor dopravy ze zna-
lostí finančních možností města a 
jeho priorit. I tak si odbor dopra-
vy každoročně nárokuje o 10-20 %  
více finančních prostředků na opravy 
chodníků a komunikací než v minu-
lém roce. V rámci procesu schvalová-
ní rozpočtu města dochází ke škrtům 
s tím, že pokud dopadne dobře hos-
podářský výsledek města za předcho-
zí rok, tak nějaké finanční prostřed-
ky se vyčlení na opravy komunikací,“ 

odpověděl vedoucí odboru dopra-
vy Ján Tinka. 

Zhoršování situace  také potvrzuje 
i na webu města zveřejněné dotazní-
kové šetření „Spokojenost  občanů  s  
místním  společenstvím  a  mobilita  
obyvatel – Jihlava  2019.“

Spokojenost občanů s údržbou ko-
munikací ve městě od roku 2015 tr-
vale klesá – v roce 2015 byla spoko-
jenost 5,7 na stupnici nula až deset, 
v roce 2017 to bylo již 5,5 a v roce 
2019 jen 5,1.

� Ke zlepšení stavu jihlavských chodníků je třeba, aby se stalo prioritou ve-
dení města se zajištěním dostatečných financí.

Dosud to tak nebylo a není. Ztěžuje to chůzi starším a hůře pohyblivým ob-
čanům. Chodníky se opravují v malých úsecích a současně s novými zastáv-
kami. V roce 2019  se opravily v částech ulic Jiráskova, Okružní, Brtnické, 
Březinova. V návrhu rozpočtu roku 2020 byly dost sníženy výdaje na silnice. 
Ostatní záležitosti komunikací, tedy i chodníků zůstaly beze změny 7 mili-
ony Kč.  Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch má být provedena v 
ulici Kosovské a Březinově u domů č. 81-92. Je to málo a celkový stav jihlav-
ských chodníků se dále zhorší. K nutným opravám chodníků třeba v ulicích 
Ke Skalce, Úvoz, Štefanikovo náměstí k Domovu mládeže a mnoha dalších je 
třeba přehodnotit současné priority města a zvýšit finance na opravy chodní-
ků.  Pavel Šlechtický, KSČM

� Současná situace okolo dopravních staveb v Jihlavě se nedá označit jinak 
než jako katastrofa. 

Dopravní stavby spadají do rezortů vedených náměstkem Petrem Laštovič-
kou, ten nemá profesně s touto oblastí nic společného, a tak logicky tápe. Na-
víc mu chybí byť jen špetka sebereflexe, a tak na výtky a problémy často rea-
guje tak, že za vše špatné mohou někteří novináři a celá opozice.

Roční výročí původního termínu dokončení a předání cyklostezky směrem 
na Pávov oslavíme za pár týdnů. Zde snad jen volná citace ze stavebního de-
níku, kdy chtěl dodavatel stavby ukončit zakázku a opustit staveniště vzhle-
dem k naprosté neodbornosti na straně investora. 

Tempo a hlavně načasování prací na křižovatce u hřbitova ani nemá cenu 
komentovat. Spíš je již nyní potřeba hledat termín na provedení oprav chod-
níků založených do promrzlého bláta.

Pokud dnes stávající vedení města tvrdí, že „to“ nejde naplánovat jinak, 
tak asi věří v krátkou paměť obyvatel a návštěvníků Jihlavy. Nebo si snad 
někdo vybavuje obdobnou dopravní katastrofu při opravě Brněnského 
mostu? Radek Popelka, ANO 2011

� Jihlava má minimálně o 5 tisíc obyvatel více, než kolik jich je tu oficiál-
ně hlášených. To je 70 milionů korun ročně, které by mohly skončit v inves-
ticích. Musíme nastavit silný motivační program pro tyto obyvatele Jihlavy, 
aby měli pádný důvod ke změně trvalého bydliště. Velmi nutné je také na-
startovat novou bytovou výstavbu. V tomto ohledu se nabízí lokalita Jihla-
va – jih, jejíž využití pro bydlení by mělo nastavit ten správný směr rozvoje 
města. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že Jihlava, jako krajské město, 
se musí rozvíjet do výšky a ne do šířky. “

 Petr Laštovička, ODS 

� Jelikož se zázraky tak často nedějí, je potřeba situaci zhodnotit. Je prav-
da, že výchozí stav chodníků i komunikací (trochu blíže znám období cca 
od roku 2010) nebyl zrovna nejlepší a problém zejména u silnic je zvětšo-
ván rostoucím počtem vozidel v celém městě i nárůstem tranzitní dopravy. 
Ve sledovaném období se jen do oprav každoročně investuje cca 20 mil. Kč 
(i když v návrhu rozpočtu to obvykle není a peníze se podle výsledků hospo-
daření „přihazují“ během roku). Varující je také stav mostních konstrukcí.

Řešením problémů s tranzitní dopravou (včetně nárůstu při problému na 
D1) snad bude dvojice obchvatů. Za úvahu by stálo i propojení jihovýchod-

ního obchvatu až do průmyslové zóny.
Pokud se týká městských komunikací je řešením kvalita, a to plánování 

oprav a rekonstrukcí a rovněž vlastního provedení a dostatek finančních pro-
středků. Poněkud tady pokulhává podpora státu pro místní komunikace (na 
rozdíl od silnic 1. – 3 . třídy). 

Tím mám na mysli jednak konečně vytvořit seznam potřebných oprav a je-
jich prioritu, aby bylo zřejmé, co a kdy se má opravovat. Je třeba také myslet na 
potřebu zkapacitnění stávajících a vytvoření nových propojení v závislosti na 
rozvoji města, aby nedocházelo ke koncentraci vnitřní dopravy na několika pá-
teřních komunikacích.

Pokud jde o chodníky je třeba jednak sjednotit jejich vzhled zejména v his-
torickém centru města a obdobně sestavit seznam potřebných propojení 
včetně jejich oprav.

A na to vše myslet i při tvorbě rozpočtu, případně jeho úpravách. Nemělo 
by docházet k náhodnému výběru a změně plánu, jak se to komu najednou 
hodí. Rudolf Chloupek, ČSSD

Pokud ve vás stav chodníků a komunikací vyvo-
lává emoce, pak vězte, že ne vše padá na hlavu ma-
gistrátu. Svůj podíl na špatném stavu některých vo-
zovek má i Kraj Vysočina, který se stará o silnice II. 
třídy. Přesněji řečeno – kraj má na údržbu Krajskou 
správu a údržbu silnic Vysočiny (KSÚSV). Z plán-
ku je patrné, že KSÚSV  má na starosti asfalt na uli-
ci Hybrálecká, který zrovna nepatří k ukázkovým 
vozovkám ve městě. O informaci jsme požádali 
technicko správního náměstka Tomáše Mátla:

„Opravu povrchu Hybrálecká jsme poprvé zařadi-

li do plánu v roce 2017. Měli jsme se podílet na opravě 
povrchu silnice po rekonstrukci sítí a kanalizace města 
Jihlava. Vzhledem k trvající „nedohodě“ o vlastnictví sítí 
mezi Městem Jihlavou a SVAKem však doposud měs-
to není na opravu sítí připraveno a my tedy nemůžeme 
udržovat povrch silnice jinak než běžnou údržbou.“

K ulici Romana Havelky pak náměstek Mátl 
doplnil, že v tomto roce připravuje město Jihlava 
realizaci nového sjezdu ze silnice I/38, aby bylo 
možné na ulici Romana Havelky sjíždět i ze smě-
ru od Znojma. KSÚSV bude opraven i cca 120 m 

dlouhý úsek ulice Romana Havelky v prostoru od-
bočení k Vodnímu ráji. 

Odblokována je prý i oprava ulice Romana Ha-
velky, byla podepsána smlouva o převodu ulice Ro-
mana Havelky mezi silnicí I/38 a ulicí Havlíčkova 
po opravě do majetku města Jihlava. „V roce 2020 
předpokládáme aktualizaci projektové dokumentace 
z roku 2014 a pokud budou k dispozici finanční pro-
středky, mohlo by dojít k celkové opravě a předání ulice 
Romana Havelky v roce 2021,“ uvedl Mátl. (Viz graf 
na předcházející straně).

Pláčeme na správném hrobě?

Reakce politiků a jaké vidí řešení

VRcHlIcKéHO ulice v úseku Štefánikových kasáren patří k nejrozbitějším úse-
kům jihlavských komunikací díky provozu těžkých stavebních strojů. 
 Foto: Lubomír Maštera

Stav chodníků i komunikací ve městě se každoročně zhoršuje. Vnímají to obyva-
telé města s rostoucí nespokojeností, která již nejméně deset let narůstá. 

Odpovědní úředníci žádají po vedení města částky, které sotva postačují k udr-
žení dosavadního stavu bez možnosti zlepšení s tím vědomím, že stejně dostanou 
méně.

A zastupitelé jejich požadavky opravdu pokrátí.
Zlepšení nenastane, pokud koalice nezmění své priority financování.
 Lubomír Maštera

Poznámka
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V poslední době se objevují přípa-
dy, kdy zástupci různých společností 
obchází předsedy SVBJ s nabídkou 
pořízení vlastní domovní kotelny a 
odpojení se od centrálních dodávek 
tepla. 

Svoji „výhodnou“ nabídku zdů-
vodňují vlastním výpočtem, kde jsou 
porovnávány náklady při provozu 
vlastní kotelny se stávajícími náklady 
z centrálního zdroje. V jejich výpo-
čtech jsou ale často záměrně zkreslo-
vány nejen pořizovací náklady za vy-
budování vlastní kotelny, komínu a 
případného posílení plynové přípoj-
ky, ale není rovněž počítáno s rein-
vesticí po skončení životnosti zaříze-
ní. Odpisy z tohoto nového zařízení 
jsou „opomenuty“ a nejsou započítá-
vány do ceny tepla. Obdobné je to i 
s ostatními nákladovými položkami.  
V porovnání bývá často navyšována 
skutečná cena tepla od stávajícího do-
davatele, a naopak podhodnocovány 
vlastní náklady při provozu plynové 
kotelny, jako jsou náklady na obslu-
hu a údržbu zařízení, náklady na re-
vize, kontroly a prohlídky, které musí 
být v kotelnách prováděny. Rovněž 
dochází v nabídkách ke zkreslování 
skutečně potřebného množství tepla 
při provozu vlastní kotelny.

Závěrem jsou vyčísleny roční úspo-
ry za vytápění z vlastní domovní ko-

telny v řádu několika tisíc korun na 
byt.  

Všechny tyto uvedené skutečnos-
ti jsou záměrným klamáním „Spo-
lečenství vlastníků bytových jed-
notek“ s jediným cílem – dostat 
zakázku na realizaci domovní ko-
telny.

Je nutné podotknout, že jediným 

skutečně objektivním posouzením 
výhodnosti či nevýhodnosti odpo-
jení domu od CZT je energetický 
posudek, zpracovaný energetickým 
specialistou, který má oprávnění ke 
zpracování energetického auditu a 
posudku a má složenou příslušnou 
zkoušku u ministerstva průmyslu a 
obchodu. Energetický posudek má 

striktně daná pravidla, aby se zabrá-
nilo účelovému zkreslování investič-
ních a provozních nákladů při provo-
zu vlastní kotelny.

Posouzení se provádí na dobu 20 
let a po 10 letech musí být počítá-
no s  reinvesticí zdrojové části. Ča-
sová hodnota peněz je zohledňová-
na diskontováním všech peněžních 
toků k počátečnímu roku investice. 
Diskontní sazba musí být rovna 4 
% v souladu s vyhl. 480/2012 Sb. o 
energetickém posudku a energetic-
kém auditu. Rozhodujícím kritériem 
finanční analýzy pro posouzení eko-
nomické přijatelnosti je čistá sou-
časná hodnota (NPV) a pomocným 
ukazatelem je vnitřní výnosové pro-
cento.  

Bližší podrobnosti týkající se po-
rovnání nákladů na provoz plyno-
vé kotelny při odpojení od soustavy 
centrálního zásobování teplem jsou 
uvedeny na stránkách ministerstva 
životního prostředí.  
https://www.mzp.cz/cz/ekono-
micka_prijatelnost_vyuziti_tepla   

Ing. Jan Diviš 
jednatel společnosti 

JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
          energetický specialista 

pro zpracování energetického 
auditu a energetického posudku 

Pozor na „výhodnou nabídku“ 
pořízení vlastní kotelny
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Od 2. 1. 2020 máme klientské centrum Jihlava 
v centru města na nové adrese. 

Přestupní termín 
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí 
od 1. ledna 
do 31. března 

Klientské 
centrum Jihlava 
Masarykovo náměstí 1100/35   3. patro

Přestupní termín
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky
všem
Díky

Na pomoc orientace na webu vyšla pří-
ručka Jak se bezpečněji pohybovat v kyber-
prostoru. Je mířená na seniory, ale nejen 
na ně. Pomáhá hledat pravdu. Úkol vprav-
dě nadlidský, ale stále potřebný. Chceme 
se zapojit a budeme rádi, když nám pomů-
žete.

Lubomír Maštera �

Syndikát novinářů v úterý 6. srpna na svém 
webu vydal: 

„Autorský tandem novinářů Petra Klukana a Ja-
roslava Paclíka stojí za novou příručkou, jejímž 
prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby 
se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné 
zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i dal-
ší číhající nebezpečí.“ 

Senioři jistě patří mezi nejzranitelnější obča-
ny, ale falešnými zprávami jsme zavaleni všichni. 
Internet se bez ptaní vklínil do našich životů se 
všemi klady i zápory a pramálo mu záleží, jak s 
informacemi naložíme. 

Dennodenně jsme doslova bombardováni mega-
bity informací, nesčetněkrát denně jsme postaveni 
před otázku, co pro mě tato informace znamená, 
je tato informace pravdivá?

Můžeme je vytlačovat i se s nimi zahltit. Dokon-
ce se z nich můžeme zbláznit. 

Ať už však jsou informace pravdivé nebo ne, 
mnohdy nás zajímají a chceme znát pravdu. Co to 
ale je?

O vysvětlení jsme požádali jihlavskou psycholožku 
Kristýnu Drozdovou z psychiatrická ambulance pro 
dospělé:

„My vlastně nevíme docela jistě, co pravda je a co 
pravda není - kritéria pravdivosti můžeme defi novat 

Psycholožka Drozdová: Velmi rychle 
odborníkem snadno a na cokoliv

Jak se bezpečněji 
pohybovat 
v KYBERPROSTORU

Petr Klukan, Jaroslav Paclík

různě, například tak, že pravdivé, je to co je evident-
ní, tj. očividné - co vidí oči. 

Jenže si nemůžeme být jistí, zda to, co vidí jedny oči, 
vidí i druhé oči, realita se do mozku neotiskuje, ale 
náš mozek realitu konstruuje. 

Takže na základě vjemů (zrakových, sluchových, 
hmatových a ostatních)  vytváří odraz toho, co na 
něj momentálně působí. Tenhle obraz je do jisté míry 
zkreslený našimi předchozími zkušenostmi a prožitky 
- to znamená, že pro každého je takový obraz jiný a 
to také znamená, že máme jen omezenou možnost se 
domluvit na tom, co je a není pravda. 

A zvláště pokud se nevyptáme toho druhého, jak a 
proč danou pravdu vidí tak, jak ji vidí. 

Někdy se stává, že čím méně o problematice víme, 
tím jistě o ní něco tvrdíme, není to ale univerzální 
pravidlo. Spíše se tím snažíme vypořádat s mírou ne-
jistoty, která je pro nás nepříjemná.“ 

Pravdu tedy chápeme každý po svém. Jak se pak 
můžeme domluvit?

Nejsnazší by bylo spolehnout se na selský ro-
zum, který máme vždy po ruce, ale můžeme to 
vždy bez obav udělat?

Nebo nás může rozsoudit tzv. odborník? I na to 
nám psycholožka odpovídá a vychází ze své praxe:

„Někdy je diskuze věcná a ve prospěch věci, někdy 
je to jen marná snaha všech zúčastněných.  V dneš-
ní době si všichni všechno mohou najít, přečíst a tím 
se velmi rychle a snadno stávají odborníky na cokoliv. 
Vysokoškolské vzdělání je zpochybňované, přestává 
mít respekt a důvěru, lidé se přestávají chtít a umět 
spolehnout na odborníky, mnoho lidí vyhledává růz-
né alternativní postupy a přístupy.“

Selský rozum se často mýlí, odborníkům se ne-
věří a džina v láhvi také nemáme, který by nám 
řekl, co je pravda. Každý z nás se s touto nenápad-
nou, avšak zásadní otázkou potýká po svém. 

V dalších vydáních se pokusíme alespoň nazna-
čit, jak postupovat při hledání pravdy v informa-
cích. Uvítáme vaše zkušenosti, o které se s námi 
rozhodnete podělit.
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Fórum mladých je setkávání 
vedení města se žáky a studen-
ty a má za cíl ukázat na jejich 
problémy. Zajímalo nás, zda 
se s těmito oblastmi shodují 
názory žáků po dalších devíti 
měsících.  

Lubomír Maštera ז

Fórum mladých 2019 se konalo 
loni v březnu. Mezi návrhy žáků pa-
třila například možnost propůjčit 
si šlapadla a lodičky pro rekreační 
výlety na řece Jihlavě, přidat branky 
na travnaté plochy nebo zakoupit do 
jihlavské zoologické zahrady slony.

Naopak trnem v oku byl žákům ne-
dostatek odpadkových košů, laviček, 
osvětlení nebo málo otevřených hřišť. 
Mladí by ve městě uvítali také MHD 
zdarma nebo zpevnění povrchu cyk-
lostezky od dopravního hřiště k Pan-
čavě. Také se mluvilo o rozšíření Vod-
ního ráje, větším využití letního kina, 
čistotě ve městě, kultuře a sportu.

Na konci roku jsme se zeptali ško-
láků, zda se něco změnilo a jaké vidí 
problémy oni.

Čtveřice přátel – Filip, Lenka, Niko-
la a Agáta – chodí do deváté třídy ZŠ 
Otokara Březiny a už přemýšlejí, co 
po škole. Všichni chtějí pokračovat na 
středních školách. Zatím tráví volný 
čas spolu a kupodivu neřeší své mobi-
ly, nové aplikace, sociální sítě a novin-
ky v obchodech. Lenka si dokonce ne-
dávno zrušila svůj profil na facebooku. 

Baví je tanec a rádi chodí na pro-
cházky po ulicích Jihlavy a mají svá 
oblíbená místy, kde mohou posedět 
a řešit své problémy.

Agáta prý na kulturní akce na ná-
městí o Vánocích nechodí, ale Filip 
půjde s rodiči na procházku, Lenka 
a Nikola budou trávit Štědrý den na 
vesnicích. 

Co říkáte novému vzhledu ná-
městí?

F: Mně se to líbí, bruslení je fajn a 
také oceňuji, že se stánky rozmístily 
kolem.

L: Prostor je menší a útulnější.

N: Mně chybí možná větší výzdo-
ba, v City Parku je více světel, tady 

letos nejsou rozsvíceny stromy u 
morového sloupu…

Představte si, že zůstanete žít v 
Jihlavě i za deset let. Chtěli byste 
tady bydlet?

N: Myslím si, že v Jihlavě nezůstanu. 
Po střední škole bych chtěla vycesto-
vat ven, třeba na nějaký další studijní 
pobyt.

F: Také si myslím, že tady nezů-
stanu. I kdybych nešel na vysokou 
školu, chtěl bych zkusit pracovat 
třeba v Praze.

A: Já si myslím, že tady zůstanu, 
možná zvolím některou okolní ves-
nici, ale Jihlava mne příliš neláká.

Co se vám na Jihlavě nelíbí?

N: Za deset let zmizí stromy v 
Heulosu…

L: Myslím si, že zde není dost kul-
turních možností. Aspoň pro nás 
mladé.

F: Také se moc neúčastním jihlav-
ských akcí. Raději si uděláme s kama-
rády procházku, třeba do Rantířova.

Co říkáte na sprejerství? Znáte 
nějaké sprejery?

F: Nikoho neznám. Sprejery neu-
znávám. Mně se to nelíbí.

L: Já stejně. Ale pokud vzniknou 
ucelené kresby například na k tomu 
vybraných a povolených zdech, tak 
se mi to líbí.

N: Mně se líbí spreje u skateparku 
za Kauflandem. Tam se to hodí.

Velkou kulturní událostí pro Jih-
lavu je Mezinárodní festival do-
kumentárních filmů. Účastníte se 
ho?

L: Zatím ne, ale samozřejmě o ko-
nání festivalu vím. Letos mě zaujala 
možnost si půjčovat tzv. sdílená kola.

N: Je škoda, že tato možnost v Jih-
lavě není, protože máme cyklostezky 
a možnost půjčování kol zde není. A 
aby to bylo zdarma.

F: Jak jsem říkal, chodíme po Jihla-
vě pěšky nebo jezdíme MHD. Mož-
nost dojet si někam na kole by byla 
výborná.

Uvítali byste možnost zřízení 
multikulturní arény, kde by byla 

Deváťáci: Chceme sdílená kola, plavat 
na Vodním ráji, relaxovat po škole…

Nikola Kučerová Filip Čamra Lenka DolejšíAgáta Pošvová

možnost v klidu posedět s kama-
rády?

F: Určitě ano, v restauracích po vás 
chtějí, abyste si něco objednal.

N: Abychom si mohli třeba pro-
hlédnout nějaký film bez vyrušová-
ní.

L: Něco jako Dům dětí a mládeže? 
To snad bude v Horáckém zimním 
stadionu. Má být multikulturní.

A: Mohlo by to fungovat jako od-
počívárna třeba po škole, kde by-
chom se mohli sejít.

ז ז ז

Se studenty jsme dále hovořili 
o výstavbě Horáckého zimního sta-
dionu, jehož pořizovací cena se zdála 
studentům na Jihlavu příliš vysoká. 

Ani jeden z nich na hokej nechodí 
a ani možnost rozšíření kulturního 
zázemí za tak vysokou cenu je ne-
nadchla. 

Nadšení nepanuje ani nad krytou 
částí Vodního ráje. Uvítali by takové 
rozšíření, které by umožnilo zájem-
cům plavat, byť na nějakém omeze-
ném úseku. 

Od vyšší návštěvnosti je odrazují 
prý vysoké ceny.

Více jim vyhovuje koupaliště v Lu-
kách pro nižší vstupné, dobrou do-
pravní dostupnost i méně návštěv-
níků.

Všichni využívají MHD, ale i tady 
by uvítali nižší jízdné. Lenka a Ni-
kola prý dojíždějí do Jihlavy levněji, 
než je stojí MHD. 

Filip si všiml zrychlení, které v MHD 
nastalo zavedením přednostních pru-
hů. Prý to výrazně zkrátilo časy.

Ve škole se prý stále učí věci, o kte-
rých si myslí, že nebudou nikdy po-
třebovat. Každý z nich má své oblí-
bené a neoblíbené kantory, už prý 
poznali, jakou výhodou je vycestovat 
ven a mluvit cizím jazykem. 

Za prvního psa zaplatíte 500 korun a za každého dalšího psa 1.000 korun. 
Je-li držitelem osoba starší 65 let, zaplatí 200 korun za prvního psa a 300 Kč 
za druhého a každého dalšího psa. 

Tak praví vyhláška č. 14/2019, o místním poplatku ze psů, kterou schválili 
zastupitelé města na své prosincové schůzi. 

Držitelem psa může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba s trvalým 
nebo i přechodným pobytem a azylanti. 

Město může v současné době stanovit základní sazbu poplatku až na 1.500 
Kč za prvního psa a 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa. Držitelé 
průkazů ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk jsou od poplatku zcela osvoboze-
ny. Nárok na sníženou sazbu již nebudou mít držitelé sirotčího důchodu.

Splatnost poplatku je jednorázová, a to do 31. března kalendářního roku. 
Další vyhláškou zastupitelé schválili povinné čipování psů. -lm-

Poplatky za psa se podle  
nové vyhlášky nemění
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Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  • kuchař  • truhlář  • pečovatel-ka  • zedník   
zámečník  • cukrář  • malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

Vzájemně se respektovat 
a zůstat přátelsky naladěni 

ScioŠkola Jihlava –  
základní škola, s.r.o.

Adresa: Havlíčkova 1395/30,  
Jihlava, 58601

E-mail: jihlava@scioskola.cz
Tel.: +420 733 779 522

FB: ScioŠkola Jihlava
www.jihlava.scioskola.cz

j0
1-

7D

Po inovativním stylu vzdělávání, který 
ScioŠkola nabízí, je v republice stále větší 
poptávka. Nejinak tomu je i v Jihlavě, kde 
se u dětí snaží rozvíjet takzvané kompe-
tence.

V letošním roce se tímto směrem v ob-
lasti vzdělávání ubírá i Česká republika. 
MŠMT vydalo strategický plán rozvoje 
vzdělávání do roku 2030, který je zaměře-
ný právě na rozvoj kompetencí.

Co si pod pojmem kompetence před-
stavit a jaké jsou?

Existují klíčové kompetence, kterými 
jsou kompetence k učení, k řešení problé-
mu, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a pracovní.

„Kromě toho, že dětem předáváme vědo-
mosti, snažíme se je vzdělávat i v tomto smě-
ru,“ říká k rozvoji kompetencí ředitelka 
ScioŠkoly Radka Matějíčková. Rozvojem 
tráví děti v této škole, která je u dětí i rodi-
čů čím dál více v oblibě, nemálo času. Na 
škole se vyučuje zvlášť český jazyk, mate-
matika a anglický jazyk. Ostatní předmě-
ty se vyučují v hodinách s názvem Svět 
v souvislostech nebo je průvodci s dětmi 
zpracovávají v projektech. 

„Ať se jedná o češtinu nebo projekt, vždy 

se snažíme vědomě rozvíjet tyto dovednosti 
a mluvíme o nich přímo s dětmi,“ popisuje 
Radka Matějíčková, jak probíhá výuka 
na Scio škole, kde se žije, dle jejích slov, 
tak trochu komunitně, a i proto je zde ko-
munikace mezi všemi opravdu důležitá. 
„Vzájemně se respektovat a zůstat přátelsky 
naladěni,“ dodává.

„Ač se bude budoucnost vyvíjet více tech-
nologickým směrem či nikoliv, u nás se děti 
naučí věcem, které se v životě budou hodit 
vždy,“ říká závěrem ředitelka školy.

Zahraniční středoškoláci 
mají problémy 

s maturitou z češtiny
Středoškoláci, pro něž není češti-

na mateřským jazykem, často selhá-
vají u maturity z češtiny. Potíže jim 
dělá především slohová práce, její 
požadavky jsou totiž nastaveny pro 
rodilé mluvčí. 

Česká školní inspekce (ČŠI) do-
poručuje systémové řešení maturi-
ty pro tuto skupinu žáků. Měli by 
zkoušku skládat na základě přístupu 
k češtině jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-
ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. 

U slohové práce mají navíc třicet 
minut a mohou používat překlado-
vý slovník a Slovník spisovné češti-
ny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž kon-
cipována jako zkouška rodilého 
mluvčího ze zvládání mateřštiny.   
Je to podobné, jako kdyby měli Češi 
slohovými pracemi v cizím jazyce 
konkurovat rodilým mluvčím.

Záleží na délce pobytu v Čes-
ku, míře odlišnosti češtiny od je-
jich mateřštiny i dosažené jazykové 
úrovni. 

Navíc by se tento jazyk učili meto-
dami cizího jazyka, zatímco cizinci 

se češtinu učí jako rodilí mluvčí, což 
jim znesnadňuje situaci.

Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat), které matu-
rity v Česku organizuje, běžně ne-
zpracovává statistiky úspěšnosti ci-
zinců u maturity z češtiny. 

Dotazníkové šetření  podle in-
spekce ukázalo, že žáci s odlišným 
mateřským jazykem selhávali u ma-
turity z češtiny ve větším poměru 
než rodilí mluvčí a že mnoho z nich 
nebylo k maturitní zkoušce vůbec 
připuštěno z obavy, že by ji nezvlád-
li.

Proto se navrhuje umožnit cizin-
cům skládat zkoušku z češtiny jako 
cizího jazyka na úrovni B2, což je 
dostačující i pro studium na čes-
kých vysokých školách. Podobný 
systém funguje například ve Finsku.

Inspekce zjistila, že na zhruba 
1200 středních školách v ČR studo-
valo  více než 9000 žáků s odlišným 
mateřským jazykem, z toho bylo 
přes 7000 cizinců. 

Na rozdíl od základního vzdě-
lávání nemají ze zákona nárok na 
žádnou jazykovou podporu. Mo-
hou jim být odpuštěny přijímací 
zkoušky z češtiny a úroveň jejich ja-
zykových znalostí je ověřována po-
hovorem. -lm-
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

V českém školství se prohlubují roz-
díly mezi kraji. Ukazují to výsledky čin-
nosti České školní inspekce, která před-
stavila svoji výroční zprávu. 

Dalších problémů je podle inspektorů 
několik – nízký podíl ve výuce aprobo-
vanými učiteli, nesourodé spojení škol v 
jednu nebo obrovské množství hodin ve 
stylu výklad, zápisky.

Frontální výuka, kdy učitel něco vyklá-
dá před tabulí a žáci si dělají poznámky, 
dominuje na více než 80 procentech 
škol. Podle České školní inspekce tak 
školy dostatečně neinovují výuku, tak-
zvaně nejdou s dobou.

Odvíjí se to už od přípravy učitelů. Ti 
se podle výsledků méně dovzdělávají 
v oblasti pedagogiky a dalších formách 
výuky. Ve vzdělávání učitelů v oblasti 
funkčních metod, didaktik a různých 
přístupů oproti ostatním zemím OECD 
zaostáváme. 

Také se to odráží i ve výuce samotné, 
výklad před tabulí a zapisování do se-
šitu dominuje, školy výuku dostatečně 
neinovují, nemají v hodinách moderní 
technologie.

Celý den tak probíhá stejně. Nedivme 
se, že to pro žáky motivující není a že je 
škola nebaví.

Podoba českého školství se dá při-
rovnat ke košatému stromu. Centrální 
kmen v podobě ministerstva se větví na 
14 krajů, které rozdělují školám peníze. 
Pak je tady dalších 205 obcí s rozšíře-
nou působností, které shromažďují sta-
tistiky a další podklady rozpočtů škol, 
které jsou v jejich působnosti. Na konci 

je zhruba 3500 zřizovatelů. Ve výsledku 
zhruba každá druhá obec zřizuje něja-
kou školu.

Roztříštěnost přístupu k těm školám 
je výrazně různorodá. Zřizovatelé mají 
navíc výrazné kompetence – fi nancují 
provoz a také mohou práci škol hodno-
tit.  Problém je velmi hluboký, protože 
se týká všech stupňů vzdělávání, to zna-
mená mateřských, základních i střed-
ních škol.

S kvalitou škol jsou na tom nejhůře 
kraje na západě Čech, situace je obecně 
o něco lepší na Moravě. Výsledky žáků 
výrazně ovlivňuje socioekonomický sta-
tut regionu.

Školy umí pracovat s žáky z dobře po-
stavených rodin. Chudší regiony mají 
ale s kvalitou vzdělávání potíže. Potřebu-
jí tak cílenou podporu, aby se jim mohlo 
dařit vyrovnávat nepříznivé podmínky 
domácího prostředí dětí.

Největší problémy jsou v západočes-
kých krajích, které mají největší míru 
znevýhodnění. Podpora těchto regionů  
vyžaduje větší spolupráci ministerstva 
školství s ministerstvem práce a sociál-
ních věcí či Agenturou pro sociální za-
čleňování.

Výsledky ročních hospitací a shro-
mažďování dat ČŠI mimo jiné ukazují, 
že přes dvacet procent žádostí do ma-
teřských škol neprojde. Na každé páté 
dítě tak ve školce není místo. Problémy 
se týkají hlavně větších měst a prstenců 
kolem nich. Pohraniční oblasti s menší 
hustotou obyvatelstva jsou na tom lépe. 
 -lm-

Česká školní inspekce 
kritizuje školství
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Češi celoživotnímu vzdělávání ješ-
tě nepřišli moc na chuť, a systém jim v 
tom ani příliš nepomáhá. O tom všem se 
diskutovalo na  kulatém stole Stálé kon-
ference asociací ve vzdělávání (SKAV) 
a  Informačního centra pro vzdělávání 
EDUin.

Něco důležitého se v naší společnos-
ti proměňuje: se vzděláním ze školy už 
nevystačíme celý život. Už dnes pracuje 
polovina Čechů v jiném oboru, než kte-
rý vystudovala. A s postupující robotiza-
cí a rozvojem informačních technologií 
se to stane ještě běžnější. 

Navíc celoživotní učení nemá jen eko-
nomický přínos. Člověk je víc, než jen 
souhrn „profesních dovedností“, měl 
by být především pánem svého života a 
účastníkem demokratických procesů ve 
společnosti.

Co tedy Česko nabízí lidem, kteří se 
chtějí dál vzdělávat?

Podle statistik až polovina lidí pracuje v 
jiném oboru, než jaký studovala. Pokud 
se dlouhodobě něčemu věnujete, stát 
vám od roku 2005 nabízí možnost dopl-
nit si „papír“ v rámci Národního systému 
kvalifikací. V podstatě jde o to, že člověk 
složí odbornou zkoušku a tím získá plné 
oprávnění věnovat se dané profesi. Tuto 
možnost využilo už 225 tisíc lidí.

Problémem ovšem je, že systém kvali-
fikací a jejich požadavků zůstává rigidní; 
jen málo se vyvíjí a reflektuje realitu svě-
ta, kde profese vznikají a zanikají prak-
ticky přes noc. Navíc velmi dobře fun-
guje pro lidi, kteří chtějí získat například 
výuční list, ale čím „výš“ lidé míří, tím 
méně možností mají. Proto roste počet 

hlasů, které volají po zrušení NSK a vy-
tvoření nějakého jiného systému. Před 
tím ale účastníci diskuse varovali.

Systém je zdlouhavý a komplikovaný 
a navíc o něm málo vědí lidé i firmy. Ne-
můžeme ale zahodit vše, co jsme vybu-
dovali, stačí udělat nějaké úpravy. Počet 
zkoušek roste, ale očekávalo se větší za-
pojení zaměstnavatelů.

S nápadem na řešení přišel Lukáš Ně-
mec z Českomoravské konfederace od-
borových svazů, který by do vzdělávání 
zapojil i zaměstnance. Je podle něho 
totiž dokázáno, že když si zaměstnanci 
vezmou otázku vzdělávání za svou a pro-
pagují ji mezi ostatními, vzroste účast až 
o 15 %. Zaměstnanci za sebe musejí pře-
vzít větší díl zodpovědnosti, a odbory 
jim v tom mohou pomoci.

Kariérní poradenství je prý v českých 
školách zatím jakýmsi přílepkem, který 
vykonávají učitelé málem za trest. Kari-
érní poradenství je služba jedinci, která 
by od mateřských škol měla být zakot-
vena ve školském zákoně. Málokde se 
ovšem dělá pořádně. Přitom právě škola 
by měla naučit děti přemýšlet o tom, co 
umějí a co se ještě potřebují naučit.

Nejen školy by ale mohly nabízet pora-
denství; služba by se jistě uplatnila třeba 
i na úřadu práce, kde by nezaměstnaným 
mohli „šít na míru“ rekvalifikace, aby si 
doplnili potřebné kompetence. A jak 
dodal Lukáš Němec z ČMKOS, v někte-
rých zemích už nabízejí schůzky s kariér-
ními poradci i lidem, kteří práci mají, ale 
cítí se vyhořelí, nespokojení a chtějí změ-
nu. Poradce jim může pomoci vyjasnit si 
priority a najít nové výzvy. -lm-

Má celoživotní vzdělávání 
v Česku na růžích ustláno?
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Dva dny na lovu s fotoaparátem – nebe 
a peklo se nad Jihlavou otevřelo

Jeden den vládne pohoda, 
druhý den zažijete hrůzu. I ta-
ková byla Jihlava ke konci roku.

Lubomír Maštera ז

Den první
Na „lov“ Mikulášů, andělů a čertů 

jsem se vypravil na Masarykovo ná-
městí ještě za světla. Žádného jsem 
neviděl, a protože začínalo mrznout, 
nepohrdl jsem teplem, sálajícím z 
ohřívacích lamp u stánků a nabídkou 
svařáku.

Byl poklidný čtvrtek, po ledové plo-
še se prohánělo pár bruslařů, u stolků 
postávalo jen několik štamgastů, lidé 
spěchali z práce a po nákupech a ná-
městí se teprve chystalo nasát vánoč-
ní atmosféru příchodem tmy. A samo-
zřejmě také příchodem Mikulášů. 

Za půl hodiny padla tma a náměs-
tí začínalo žít. Bruslařů přibylo, na 
pódiu dva moderátoři bavili děti a 
jejich rodiče a kde se vzal tu se vzal 

Den druhý
Druhý den v podvečer jsem opět 

na lovu. Tentokrát ďáblů - krampu-
sů. Mají se vyrojit na Březinkách v 
18 hodin a povídá se o tom již týden 
dopředu. Prý to bude NĚCO.

Půl hodiny předem je areál solidně 
zaplněn a když míjím vchod do hos-
pody, postávají venku dva chlapíci. A 
zaslechnu rozhovor:

„Ty se nejdeš podívat?“
„Ani nápad! To je na mě psycho. 

Radši dám svejch pět a vím, že se z 
toho nepo….“

Pobavilo mě to. Vida ho, hrdinu!
KRAMPUS FIRE SHOW Jihlava 

na svých plakátech tvrdili: Včera se 
na Zem dostali jen hodní čerti...ale dnes 
vyleze čirá hrůza! No uvidíme….

Ve středoevropském folkloru je 
krampus rohaté, antropomorfní stvo-
ření, popisované jako napůl-koza, 
napůl-démon. Na rozdíl od svatého 
Mikuláše, který o vánočním období 
rozdává dětem dárky, krampus zlobi-
vé děti trestá. Krampus je jedním ze 
společníků svatého Mikuláše v ně-
kolika regionech, včetně Rakouska, 
Bavorska , Chorvatska, severní Itálie 
včetně Jižního Tyrolska a provincie 
Trento a Slovinska. Původ této by-
tosti je nejasný. Někteří folkloristé 
a antropologové předpokládají, že 
mají předkřesťanský původ.

V mnoha regionech po Čechách 
vytlačují krampusové tradiční čes-

ké čerty. Doba pokročila a laskavý 
český čert už nikoho nevyděsí. Zato 
pochody krampusů táhnou a vět-
šina masek děsí i dospělé. Když k 
tomu přidáte alespoň špetku herec-
kého projevu, vyskakování na zá-
tarasy, svítící oči, šlehání koňským 
ohonem, hašteření krampusů mezi 
sebou, dýmovnice a tvrdou muziku, 
získáte koktejl, který nenechá niko-
ho chladným. 

Příchod krampusáků zahajuje oh-
nivá show za dunění tvrdé metalové 
muziky, dospělí podupávají do ryt-
mu, aby se zahřáli a děcka kulí oči. 
Jsou tu možná dva tisíce lidí a dá 
práci udržet místo na dobrý snímek. 
Jsem přeci na lovu! 

Situace se ovšem rychle mění, za 
rachotu, kouře a ohňů  se z noci vy-
nořují krampusáci a děsí všechny 
okolo. Z očí těch nejmenších tečou 
první slzy a rodiče mají co dělat. 

Jednu tu potvoru zaujal můj foto-
aparát. Z deseti metrů na mě upře-
ně zaměřil svítící oči a pak zaútočil! 
Zastavil pár centimetrů přede mnou 
a zasyčel. Rázem jsem zapomněl, že 
jsem já na lovu. „Táhni hnuse!“, za-
řval jsem a odskočil reflexně dozadu. 
To už chlupatec strašil další v okolí.

Když jsem po show šel kolem hos-
pody domů, vzpomněl jsem si na 
pána, který si raději dává svých pět, 
aby se nepo…. 

Moc nechybělo, aby se to stalo 
mně. Děs.

– třímetrový Mikuláš rozdával dáreč-
ky nejmenším. A za ním třímetrový 
čert. Křičel, hrozil a z pusy mu šla 
pára, jak mrzlo. 

Ale chybí třetí – říkám si, když na-
jednou na ztemnělém pódiu se bílý 
blonďatý anděl vznáší ve světle re-
flektorů a pomalu sestupuje k zemi. 

Vše zaznamenám – jsem přece na 
„lovu“, a před spořitelnou narážím na 
dalšího Mikuláše. Ten má sebou kro-
mě anděla dokonce dva čerty – vlastně 
čertice! Rozpustile mi zapózují a od 
krásného andílka dostávám sladkost – 
byl jsem přece letos hodný… Pohoda.

NA MIKULÁŠE na Masarykově náměstí chodil Mikuláš a čert mezi diváky před 
pódiem  a věnovali se dětem. Anděl se ale vznášel ve světle reflektorů nad náměs-
tím a hodně to připomínalo pohádkou scénu. Foto: Lubomír Maštera 

KRAMPUSÁCI a ohniví démoni, jejich pololidští přisluhovači...oheň, dým, hro-
my a rachot. Taková byla show na Březinkách. Foto: Lubomír Maštera
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Řád Vavřínu pro předsedu 

KHK KV Richarda Horkého
Předseda představenstva Krajské hospodář-

ské komory Kraje Vysočina (KHK KV), a zá-

roveň předseda představenstva Okresní hospo-

dářské komory Třebíč (OHK Třebíč) Richard 

Horký převzal 14. listopadu 2019 vyznamenání 

Řád Vavřínu, jímž Hospodářská komora ČR 

(HK ČR) oceňuje významné domácí i zahra-

niční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši 

společnost. Letošní udílení těchto prestižních 

cen se konalo pod záštitou předsedy Senátu 

PČR Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké 

sněmovny PČR Radka Vondráčka, ministra 

průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, primáto-

ra Prahy Zdeňka Hřiba a místostarosty Prahy 1 

Petra Hejmy. 

Richard Horký toto ocenění převzal za úspě-

chy v oblasti podnikání.

„Richard Horký je majitel firmy �S energo 

s.r.o., která působí na trhu od roku 1995 a  od 

počátku podniká v oboru tepelného hospo-

dářství. V Třebíči v současné době najdeme tři 

velké biomasové teplárny, přičemž ve všech se 

spaluje dřevní štěpka, ve dvou z nich pak navíc 

i sláma – biomasa se na výrobu tepla v Třebíči 

používá více jak v 90 % případů, zbytek připa-

dá na kogeneraci, tedy společnou výrobu tep-

la a elektřiny. Výhodou spalování biomasy je 

skutečnost, že se tak oproti spalování fosilních 

paliv nejen šetří životní prostředí, ale také se 

podporuje lokální ekonomika, protože štěpku 

i slámu firma �S energo s.r.o. odebírá od lokál-

ních dodavatelů. Cena tepla v Třebíči patří mezi 

nejnižší v  ČR. Kromě tepelného hospodářství 

se angažuje i  v  developmentu – v  Třebíči díky 

němu vznikla celá čtvrť rodinných domů a ze-

jména díky jeho vizím se také mění zdejší areál 

bývalé obuvnické továrny na rezidenční čtvrť se 

službami a drobnou výrobou. Od roku 2014 je 

předsedou Okresní hospodářské komory v Tře-

bíči a od roku 2017 je také předsedou Krajské 

hospodářské komory Kraje Vysočina. V obou 

funkcích intenzivně podporuje náhradu doží-

vajících bloků JE Dukovany výstavbou nového 

jaderného zdroje elektřiny,“ píše se v medailon-

ku, který k Horkého nominaci vydala HK ČR.

Letos i Václav Havel, Marta Kubišová či 

Petra Kvitová

Řád Vavřínu zohledňuje především celoživot-

ní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo 

jiný přesah. Řád Vavřínu je udělován také osob-

nostem, které hrdě reprezentují a  významně 

podporují Českou republiku či osobnostem, jež 

vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechá-

vají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, 

kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pra-

cují ve prospěch ostatních. Jednotlivé osobnosti 

jsou nominovány širokou veřejností. Laureáty 

vybírá porota Řádu Vavřínu. Oceněny mohou 

být osobnosti z ČR i ze zahraničí, ocenění lze 

udělit také in memoriam.

Z toho důvodu mezi letošními laureáty nalez-

neme nejen podnikatele, ale i osobnosti z  ob-

lasti kultury (zpěvačka Marta Kubišová), vědy 

(nanotechnolog Oldřich Jirsák) či sportu (te-

nistka Petra Kvitová či paralympik Jiří Ježek). 

In memoriam byl letos Řádem Vavřínu za ce-

lospolečenský přínos České republice a  rozvoj 

občanské společnosti oceněn i někdejší česko-

slovenský a český prezident Václav Havel. Cel-

kem bylo tento rok oceněno 15 osobností.

Foto: 2x Aleš FunkeOceněné osobnosti. V popředí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Richard Horký dostal Řád Vavřínu za své úspěchy v podnikání.
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Sportování v Jihlavě v zimní sezóně
Žezla se ujala zima a tím změnila některé možnosti sportování pro širo-

kou veřejnost. Kola jsme uložili do sklepů a oprášili lyže, brusle a další zimní 
sportovní nářadí. Ale například plavky můžeme používat nadále. -lm-

LONI jsme nemuseli čekat na zamrzlé rybníky a řeky. Bruslit můžeme přímo na 
Masarykově náměstí. A zadarmo.  Foto: Lubomír Maštera

BOREC na plakátu může spokojeně cenit zuby – je „za vodou“. To začátečník se 
má co držet provazu, i když se mu věnuje starší učitelka. Sjezdovka ve Zborné za-
hájila sezónu pro veřejnost. Foto: Lubomír Maštera

PLAVKY v zimě a koupání? Na Vodním ráji stačí vyplavat do venkovní divoké řeky a užívat si  teplé vody i v mrazech. Foto: Lubomír Maštera

Fotoglosa

OSLAVY ZAČALY. Na těsno bylo na tradičním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí.  
Tisíce lidí se letos musely namačkat mezi jinak rozestavené stánky. Občané si společně s 
vedením města a úředníky magistrátu zazpívali koledu a poté primátorka Karolína Kou-
bová na bruslích objela ledovou plochu s lucernou v ruce a pomyslně tak zahájila oslavy 
konce roku. Svátky klidu a míru (jak pro koho) začaly. Foto: Lubomír Maštera

Rozsvítila město lucernou

Starší z nás si ze svých prvních setkání s Mikulášem, andělem a čertem před x 
lety pamatují, že nás více zajímali čerti, než drobné dárky. Někteří se dokonce ro-
zeřvali strachem. S postupem let to byl Mikuláš – zdálo se, že on je hlavní, ostatní 
vede. Ale po šedesátce potvrzujeme - vítězí krásní andílci. Zvlášť když vás lákají 
na sladké! Lubomír Maštera

Andělé vyhrávají!



STRANA 21 Inzerce JN – LEDEN 2020

Otevřeli jste zrekonstruované 
prostory v Žižkově ulici. Jak jste 
spokojena s možnostmi zařízení, co 
ještě chybí k úplné spokojenosti?

Já jsem spokojená velmi. Do-
konce bych řekla, že nám nechybí 
v tomto objektu nic. Samozřejmě 
se vychytávaly nějaké provozní vě-
ci. Ale ve vztahu ke klientům jsem 
přesvědčena, že prostředí skutečně 
maximálně naplňuje moderní po-
skytování služeb. Určitě se dá ještě 

vylepšovat, to je tak vždy. Ale moje 
očekávání splnilo naprosto a dou-
fám, že i klientů a zaměstnanců. 

Pohybujete se v prostředí, které 
určitě přináší radost a uspokojení 
z pomoci potřebným. Na druhou 
stranu může toto prostředí vyvolá-
vat depresivní nálady. Jak je tomu 
u vás a jak se s tím vyrovnáváte?

Je to moje povolání, snažím se jed-
nat profesionálně, ale přitom neztra-

tit lidský přístup jak ke klientům, tak 
i k jejich rodinám. Velmi mě těší zpět-
ná vazba od rodin, které se ozývají tře-
ba až po nějaké době, kdy náš bývalý 
klient je v jiném zařízení, a skutečně 
děkují za pomoc, kterou jsme jim teh-
dy poskytli v situaci, kdy jim bylo těž-
ce. Do budoucna se chci hodně sou-
středit na pomoc pečujícím osobám.

Takže se snažíte jít příkladem s 
dobrou náladou?

Musím se přiznat, že se někdy de-
presivním náladám nedá úplně ubrá-
nit. Ale možná to nesouvisí ani tak 
přímo s prací, ale s tím, co se děje 
kolem. Ale je to všechno vzájemně 
propojené. Myslím si, že je naprosto 
správné být nedobře naladěna, dát 
svým pocitům průchod. Nikdy se to 
však neděje na úkor poskytovaných 
služeb. Ale celkově si myslím, že péče 
a s ní spojené činnosti nejsou depre-
sivní. (PI-j01-icssZ)

Ředitelka Alena Řehořová: Práce v Integrovaném 
centru sociálních služeb mne naplňuje

Představujeme základní informace  
o sociální službě denní stacionář ICSS

KLIENTI ICSS mají důležitý pohyb venku i doma. Foto: archiv ICSS

Integrované centrum sociálních 
služeb sídlí v nově zrekonstruo-
vaném objektu na ulici Žižkova 
2075/106 v Jihlavě. 

Zaměřuje se na poskytování služby 
osobám, jejich situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Tentokrát představujeme zásady do-
mácí zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče

Provádíme zdravotní úkony domá-
cí zdravotní péče na základě indika-
ce ošetřujícího lékaře pacienta a jeho 
potvrzené žádanky pro naše NZZ, a 
to v rozsahu § 4 vyhlášky 424/2004 
Sb., které má ICSS Jihlava smluvně 
dojednané s VZP a VOZP.

Domácí zdravotní péče je dle plat-
ných zákonných norem zvláštní for-
mou ambulantní péče, která je po-
skytována na podkladě indikace 
praktického nebo 14 dní ošetřující-
ho lékaře z nemocnice.

Je hrazena zdravotními pojišťovna-
mi, to znamená pro pacienta JE BEZ 
ÚHRADY. V případě poskytování 

péče, kterou nehradí zdravotní pojiš-
ťovna, je možné tuto péči poskytovat 
za přímou úhradu.

Poskytované odborné zdravotní 
úkony:

ošetřovatelská rehabilitace (pro- ז
cvičování, nácvik chůze, chůze s 
chodítkem, berlemi, holemi, ná-
cvik sedu a vstávání, nácvik sobě-
stačnosti v denním režimu, decho-
vá cvičení, procvičování velkých 
kloubů …)
příprava a podávání léků (při po- ז
ruše polykání nebo aktivním nega-
tivizmu, aplikace injekcí do svalu a 
pod kůži, aplikace inzulínu, aplika-
ce mastí, kapek…) 
kontrola zdravotního stavu a pre- ז
vence (měření pulsů, dechů a TK, 
odběry krve a jiného biologické-
ho materiálu, aktivace pacienta fy-
zická i psychická, péče o hydrataci 
nemocného, prevence proleženin, 
polohování, edukační pohovor s 
klientem i jeho rodinou…)
specializované zdravotní úkony  ז
(převazy chronických a pooperač-

ních ran, proleženin, kožních de-
fektů, bércových vředů, péče o per-
manentní močové katetry, stomie, 
podávání enterální výživy /PEG, 
PEJ/,podání infuzí do podkoží k 
zajištění hydratace,  zvládání sta-
vů po chirurgických, gynekologic-
kých a ortopedických operacích i 
po úrazech, stavy po cévních pří-
hodách či infarktu myokardu…).

Opodstatnění a rostoucí význam 
DZP:

Lidé, kteří jsou z titulu svého handi-
capu (stáří, samota a nesoběstačnost, 
zdravotní nebo smyslové postiže-
ní, nemocní po operacích a úrazech, 
málo pohybliví a nepohybliví, deso-
rientovaní apod.) odsouzeni k životu 
závislém na druhé osobě, neubývá. 

Ba naopak, stále se zvyšuje jejich 
počet, stejně jako počet těch, kte-
ří stojí o to neopouštět ani během 
léčby rodinné prostředí, svůj do-
mov a nemuset odejít do nemoc-
nice, psychiatrické léčebny, ODN, 
DD, hospicu apod., nebo zde trávit 
delší čas, než je nezbytně nutné.

Na druhé straně je toto řešení vý-
hodné i pro společnost, neboť pozi-
tivně ovlivňuje psychiku handica-
povaného i jeho rodiny a tím často 
příznivě působí i na zlepšování jeho 
zdravotního stavu, snižuje se riziko 
komplikací, zkracuje se pobyt v ji-
ných zařízeních a tím se snižují i ná-
klady vynakládané společností.

Proto je a stále více bude úloha 
DZP ve společnosti důležitá a neza-
stupitelná.

Integrované centrum sociálních 

služeb dále nabízí tyto služby:  
Denní stacionář ז

Pobytová odlehčovací služba   ז

Domácí zdravotní péče ז

Stravování klientů sociálních služeb ז

Kontakt:
Žižkova 2075/106, 58601 Jihlava

Pevná linka:  565 599 401
E-mail: sekretariat@icss.cz
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Další ročník soutěže O nejhezčí 
vánoční stromeček je za námi

DĚTI SOUTĚŽILY. Již po sedmnácté vyráběly děti ze škol a školek z Jihlavy vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů. Letos je však nenajdeme na náměstí, jak jsme zvyklí, ale nově zdo-
bí krásný park Gustava Mahlera v Benešově ulici, kde si je můžete prohlédnout až do Tří králů. Letošní rok v kategorii MŠ skončila na 3. místě MŠ Světluška z Puklic, na 2. místě MŠ 
Nad Plovárnou a pomyslnou zlatou medaili si odnesla MŠ Mozaika - Studánka. V kategorii ZŠ bronz získala ZŠ Seifertova, stříbro ZŠ T. G. Masaryka a první místo získala ZŠ Nad 
Plovárnou. Fotogalerii soutěže O nejhezčí vánoční stromeček si můžete prohlédnout také na www.jihlavske-listy.cz/stromecky/.  Foto: Petr Klukan
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Tyršova 12, tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz. Vstupenky: www.goout.cz. Pokladní hodiny – 

pro fyzický předprodej a vyzvednutí rezervovaných 
vstupenek: středa a pátek od 15 do 18 hodin.

I dnes, po osmnácti ročnících, 
jsou Gospelové Vánoce v podá-
ní aktérů z USA stále neopako-
vatelným a velkým zážitkem. 

Jihlava, jako jediné město na Vyso-
čině, má možnost rok co rok zažít ne-
vídanou atmosféru při koncertu Go-
spelové Vánoce v podání amerických 
zpěváků. Jihlavské listy tentokrát při-
vezly sbormistra Nate Browna, který 
zde již v minulosti vystupoval, a sbo-
rové uskupení One Voice – tři ženy 
a jednoho muže, kterého po prvních 
písních doplnil zpěvák-kytarista. 

Ve středu 11. prosince se na Ma-
sarykově náměstí, zpívaly na podiu 
koledy. Od 19 hodin je vystřídaly 
gospely, které se rozezněly v kostele 
sv. Ignáce. Ani zima, na kterou nejsou 
zpěváci zvyklí, je neodradila a vystou-
pení bylo, jako vždy, plné energie, ra-
dosti i pokory. 

V půli koncertu si sbormistr „vytá-
hl“ z přítomných i náhodnou divač-
ku. Ta ke svému překvapení skončila 
na podiu, kde si oblečená do žlutého 
hábitu, spolu s ostatními zazpívala 
jednu z písní. 

„Bylo to úžasné, cítila jsem se jako jed-
na z nich. Navíc jsem nebyla ani nervóz-
ní, což mě překvapilo,“ popsala nadše-
ně svou chvíli slávy Barbora Pecher z 
Jihlavy.

Koncert se líbil i samotnému sboru. 
„Lidé si to užívali, a to mám moc rád,“ 
řekl za všechny Nate Brown. On sám 
je v České republice celkem již po 
páté, Vánoce však doma netrávil již 
plných deset let. Vždy je na koncertní 
šňůře v Evropě.  -pk-

Gospelové Vánoce plné energie

8. 1. v 19:30
68  (SÉRIE ZLOČIN A TREST)

HaDivadlo (Brno)
Populární brněnský soubor v režii J. A. Pitínské-

ho se vrací do šedesátých let 20. století a sleduje 
na jedné straně francouzskou revoluční mládež 
a pak české cynické seniory, kteří se vypořádávají 
s rokem, který přinesl velké změny na celém světě. 
Komedie i drama o mezigeneračním střetu a také 
o způsobu prožívání dějin na obou stranách býva-
lé železné opony.

Vstupné 300 Kč (studenti a senioři 220 Kč)

10. a 11. 1. v 19:00
� RLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

Nart Dance School
Přední jihlavská taneční škola vás zve na cestu 

do fantazie. Adaptace slavného románu Roalda 
Dahla a inspirace fi lmem Tima Burtona se pro-
pojuje s moderním tancem, živou hudbou kapely 
� e Shots a fantastickou scénografi í. Vstupenky 
si můžete rezervovat prostřednictvím sms na čísle 
776761461. 

Vstupné 100 Kč

17. 1. v 19:30
Kino DIOD: STAŘÍCI

Černá tragikomedie o dvou bývalých politických 
vězních (Mrkvička, Schmitzer), kteří se na stará 
kolena rozhodnou vzít spravedlnost do svých ru-
kou a zabít prokurátora, který je před víc jak pade-
sáti lety poslal do uranových dolů. 

Vstupné 90 Kč (studenti a senioři 60 Kč)

24. 1. ve 20:00
PECHAKUCHA NIGHT vol. 16 // Tělo

Další vydání oblíbené noci tlachů tentokrát na 
téma tělo. Začneme sportem a přes jídlo a jiné ra-
dovánky se dostaneme až ke pohřebním urnám. 
Bude to lechtivé? Bude to poučné? Každopádně 
to bude a vy buďte u toho!

Vstupné 120 Kč (150 Kč na místě)Gospelové Vánoce přinesly

za přispění

VYSTOUPENÍ gospelových souborů z USA je vždy obrovským zážitkem. Nejinak tomu bylo i letos se sbor-
mistrem Nate Brownem a jeho uskupením One Voice.  Foto: Petr Klukan
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