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KULTURNÍ událostí roku 2009 bude setkání havířských měst.
Foto: archiv NJR

Akce "Nos Jihlavy" již potřetí
    Již potřetí bude zapotřebí služby
jihlavských "čichačů".
    Ve dnech 9. − 22. února proběhne
závěrečná etapa akce NOS JIHLAVY,
která má za úkol završit snahu o ob-
jektivní posouzení pachové zátěže po-
cházející z jihlavské průmyslové zóny.
    "Vyzýváme proto všechny dobrovol-
né čichače, kteří se v loňském roce ke
spolupráci písemně přihlásili, prověřili
i nyní v únoru úroveň pachů v ovzdu-
ší," řekl Ivan Koláčný ze Zdravotního
ústavu.
    "Těm, komu protokoly pro únoro-

vou kampaň chybějí, budou vydány
duplikáty na sekretariátu ZÚ na
Vrchlického ul. 57," upřesnil Koláčný.
Vyplněné protokoly budou přebírány
po skončení (po − čt. 14−17 hod., pá
− 14 − 16 hod) a zároveň budou vy-
pláceny odměny.
    "Přeji všem čtenářům Novin jihlav-
ské radnice, zvláště pak našim re-
spondentům, pevné zdraví, osobní i
pracovní úspěchy a celé Jihlavě pak
trvale čistší ovzduší," popřál Koláčný.

-lm-

Jihlava se představí Evropě
    Jihlava letos více než kdy v historii
napne svoje úsilí k přilákání turistů.
Celkem vyjede na 10 veletrhů cestov-
ního ruchu, vůbec poprvé vyráží lákat
návštěvníky také na zahraniční pre-
zentační akce.
    Už v lednu se krajské město Vyso-
činy představí na pěti veletrzích − Va-
kantie v Utrechtu (Nizozemsko), Fe-
rienmesse ve Vídni (Rakousko), Regi-
ontouru v Brně, Slovakiatouru v Bra-
tislavě a Tourism Expo v Olomouci.
    Na veletrhu Regiontour v Brně se
město prezentuje samostatným stán-
kem, ostatních veletrhů se účastní na
stánku kraje Vysočina nebo Czech
Tourism.
    Stánek na veletrhu Regiontour Brně
je letos zaměřen na Mezinárodní fes-
tival dokumentárních filmů. "Téma
vybíráme pro každý rok vždy jiné. V
letošním roce se zaměřujeme na MFDF
z důvodu, že bylo v roce 2008 otevřeno
v Jihlavě Centrum dokumentárních
filmů. V loňském roce byl hlavním té-
matem skladatel a dirigent Gustav Ma-
hler," uvedla k prezentaci města ve-
doucí oddělení vnějších vztahů Jana
Petrůjová.
    Zahraničních veletrhů se Jihlava le-
tos účastní poprvé, městu se podařilo

získat dotaci z Evropské unie v rámci
projektu Turisté, vítejte v Jihlavě. Z
dotace více než 6,5 milionu město čer-
pá nejen na účast na veletrzích, ale
například i na nové propagační mate-
riály, nový turistický web a podobně.
    "Připravili jsme prezentace pro cel-
kové seznámení s Jihlavou, ale i spe-
ciální nabídky. V Utrechtu máme na-
příklad materiál o možnosti kempo-
vání v okolí Jihlavy, pro Vídeň je zase
hlavním tématem hudební skladatel
Gustav Mahler, který ve Vídni žil. Rádi
bychom připomněli, odkud pochází, a
že je nerozlučně spjat s Jihlavou, a
také, že se zde každoročně koná mezi-
národní hudební festival," upřesnila
Jana Petrůjová.
    Ovšem stěžejní událostí letošní se-
zóny bude výstava Pabla Picassa v Ji-
hlavě, na kterou chce město přilákat
co nejvíce návštěvníků. Dalšími vele-
trhy cestovního ruchu, kterých se Ji-
hlava v letošním roce zúčastní, jsou
Holiday World v Praze, Infotour a cy-
klistika Hradec Králové, Dovolená re-
gion Ostrava, CBR Mnichov a TT Var-
šava. Veletrhy se budou konat od úno-
ra do března, kromě Varšavského, kte-
rý proběhne v září. −lm−

Město zkvalitnilo půjčky na opravy
    Potřebujete opravit střechu nebo za-
teplit dům? Možným řešením je vy-
užití půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Jihlavy (FRB).
    Zastupitelstvo města schválilo další
změnu použití účelových prostředků
FRB. Na základě tohoto mechanismu
poskytuje město půjčky na opravy do-
mů.
    "Nyní lze poskytnout půjčku na ob-
novu střechy a zateplení budovy až
do výše půl milionu korun. O stejnou
částku lze nově žádat i na modernizaci
a opravu výtahu nebo modernizaci a
opravy balkónů a lodžií," řekla Hana
Hekerlová z odboru rozvoje města ma-
gistrátu.
    Další tituly půjček zůstávají stejné,

např. zřízení či rekonstrukce topení,
vybudování a rekonstrukce koupelny
a WC, ekologické způsoby vytápění,
vybudování části bytu nebo nového
bytu formou nástavby, přístavby nebo
vestavby apod.
    Úrok z půjčky činí 3 % a délka splat-
nosti je 4 nebo 8 let podle titulu půjč-
ky. Za půjčku se ručí nemovitostí. Žá-
dosti se přijímají průběžně. Více in-
formací je možné získat na úřední des-
ce, webových stránkách města
www.jihlava.cz nebo u Ing. Hany He-
kerlové na odboru rozvoje města Ma-
gistrátu města Jihlavy, e−mail: ha-
na.hekerlova@jihlava−city.cz, tel.: 567
167 469. −lm−
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Jihlavské havíření bude
největší událost roku

    Na třetí červnový víkend si nic ne-
plánujte, přesněji řečeno si plánujte
zůstat v Jihlavě. Odehraje se největší
kulturní a společenská akce roku a
možná vůbec největší městská slav-
nost, jakou si místní mohou pamato-
vat − Jihlavské havíření 2009.
    Tento název a logo zastřešuje hned
několik akcí s neskutečně širokým
programem, který by si žádný Jihla-
vák neměl nechat ujít, naopak by měl
do svého města přizvat i přízeň a přá-
tele.
    "Značka" Jihlavské havíření spo-
juje tradiční jihlavský havířský prů-
vod, Jihlavské kulturní léto, Koncert
bez hranic a především − Jihlava je
letos hostitelem 13. setkání hornic-
kých měst a obcí.
    Do Jihlavy dorazí stovky zástupců
horních měst a obcí nejen z České

republiky, ve městě bude k vidění
nepřeberné množství úborů a kostý-
mů, vlajek, hornického náčiní, havíři
projdou městem doprovázeni několi-
ka pochodovými kapelami, dojde na
skok přes kůži, svěcení tupláku, ceny
Permona a další tradice.
    Velmi bohatý bude doprovodný
program. "Program připravujeme tak,
aby si v něm každý našel něco zají-
mavého, napříč věkovými a tématicky
zaměřenými skupinami obyvatel. Kdo
se bude chtít bavit, bude mít mnoho
možností," uvedla k programu Irena
Wagnerová, náměstkyně primátora.
    V Jihlavě vznikne několik na sobě
nezávislých scén, dvě pódia na Ma-
sarykově náměstí, další scéna v ji-
hlavském pivovaru. Ožijí také ulice
historického centra města, ve kterých
bude například dobový trh, pamatuje
se na děti i na milovníky dechové,
folklórní a vážné hudby.
    V koncertním scénáři už mají svoje
místo například David Koller, Marie
Rottrová, Vladimír Mišík, Jan Hrubý
a Kukulín, XIII. století, Zatrestband,
Hudba Praha, Marek Ztracený a další.
Sobotní večer završí ohňostroj.
    V rámci havíření si Jihlava připo-
mene také dvě významná výročí. Le-
tos uplyne 210 let od založení tradice
jihlavského havířského průvodu a 160
let od narození Johanna Haupta, ji-
hlavského fotografa a radního, který
stál u zrodu jihlavského havířského
průvodu. −rt−
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K r á t c e
    Jihlavský medvědinec prošel
kolaudací. Po dokončení v měsíci
dubnu do něj bude vypuštěn pá-
rek malajských medvědů. Stavba
stála 20 milionů. −lm−

Odpady z podnikání
a přeplněné kontejnery

    Po Jihlavě se rozmáhá přeplňování
kontejnerů odpady z podnikání. Jenže
zákon hovoří jasně, jak v takových
případech postupovat a podnikatelům
tak hrozí nemalé sankce.
    Základním právním předpisem v
oblasti nakládání s odpady je zákon
č. 185/2001 Sb.o odpadech. "Ten sta-
noví, že právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání je pů-
vodcem odpadu a jako taková má řadu
povinností," řekla Renata Havlínová
z odboru životního prostředí ma-
gistrátu (OŽP).
    Jednou z nich je povinnost zajistit,
aby s veškerými odpady, které vypro-
dukuje při své podnikatelské činnosti,
tedy i sebemenšími (např. i s obaly
od svačin, použitými obálkami apod.),
bylo nakládáno dle zákona. Své od-
pady smí odevzdávat jen osobám
oprávněným k nakládání s nimi a kdy-
koliv při kontrole oprávněnými orgány
musí prokázat, jakým způsobem se
svými odpady naložil.
    Podnikatelé jsou povinni vést prů-
běžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi. V případě, že
produkují nebo nakládají s více než

50 kg nebezpečných odpadů nebo s
více než 50 t ostatních odpadů za ka-
lendářní rok, jsou povinni zasílat na
OŽP hlášení o odpadech do 15. února
následujícího roku.
    "Město dává drobným podnikate-
lům, kteří produkují odpad podobný
tomu, který vzniká při běžném provo-
zu domácností, možnost využívat kon-
tejnerů Služeb města Jihlavy," řekla
Havlínová. Podmínkou využívání to-
hoto systému je ale uzavření smlouvy
s městem.
    "Vzhledem k tomu, že se v některých
lokalitách rozmáhá přeplňování kon-
tejnerů podnikatelským odpadem, bu-
dou pracovníci magistrátu provádět
kontroly způsobu nakládání s tímto
odpadem," varovala Havlínová.
    Podnikatelům, kteří nemají s měs-
tem uzavřenou smlouvu o zapojení
do systému nakládání s komunálním
odpadem ani jinou smlouvu se spo-
lečností zajiš�ující využívání či od-
straňování odpadů a prokazatelným
způsobem nedoloží, jakým způsobem
v uplynulém roce s odpady z podni-
kání naložili, hrozí peněžitá sankce
až do výše 300 000 Kč. −lm−
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Školu pro postižené žáky
    Těžce postižení žáci z Vysočiny se
dočkají možnosti pokračovat ve vzdě-
lávání po ukončení docházky v zá-
kladní škole. Jihlavští radní schválili
zřízení tzv. praktické školy, která
vznikne při Základní škole speciální v
Jihlavě. Zde právě začíná rekonstruk-
ce, na jejímž konci v září roku 2010
budou otevřeny prostory mimo jiné i
pro praktickou školu na středním
stupni vzdělávací soustavy.
    "Jsou to děti se značným a často i
kombinovaným postižením, pro které
zatím není po skončení povinné školní
docházky návaznost. Zůstávají doma
bez dalšího uplatnění. Pokud se jim
rodina nemůže plně věnovat, jejich
rozvoj se zpomaluje," uvedl primátor
Jaroslav Vymazal důvody, pro které
se rada města rozhodla zřízení prak-
tické školy podpořit.

    Vedení školy před zahájením práce
na projektu oslovilo rodiče anketou,
která jednoznačně zájem o praktickou
školu prokázala. V Jihlavě tak budou
zřízeny dvě třídy s jednoletým či dvou-
letým studiem, ve výhledu dalších de-
seti let by neměl být problém dvě třídy
naplnit. Žáci se zde budou věnovat
například aranžování květin, výrobě
keramiky či zahradnickým pracím,
měli by zvládnout pomocné práce na-
příklad v kuchyni.
    "Někteří žáci by tak v budoucnu
mohli najít uplatnění, které je udrží
ve společnosti, nebo mohou získat za-
městnání v chráněných dílnách, jejichž
produkty se mohou uplatnit standard-
ně v komerční sféře," řekla k tématu
náměstkyně primátora pro oblast so-
ciálních věcí Irena Wagnerová.
    Střední školy obvykle zřizují kraje,
město Jihlava proto o provozu prak-
tické školy jednalo s představiteli kraje
Vysočina. "Jihlavskou speciální školu
navštěvují z dvou třetin děti mimoji-
hlavské, na základě tohoto faktu se
zástupci kraje Vysočina ke zřízení
praktické školy postavili pozitivně.
Provoz bude zajištěn, město Jihlava
zajistí prostory," dodal k fungování
školy první náměstek primátora Radek
Vovsík.
    V areálu škol právě začíná rekon-
strukce za téměř 53 miliónů korun,
téměř 49 miliónů se podařilo městu
získat z evropských zdrojů. -lm−

Trasa na parkoviště bude osvětlena
    Lyžaři, využívající sjezdovku Rud-
ný, parkují po Zborné, kde se dá. To
se ale nelíbí místním obyvatelům, kteří
vyvolali jednání se zástupci magistrátu
a dožadovali se vybudování osvětlení
na horním "parkovišti" nad sjezdov-
kou.
    "Schůzka se konala na základě po-
žadavku osadního výboru ve Zborné
vybudovat osvětlení "parkoviště" u
horní stanice lyžařského vleku na
vrchu Rudný a trasy z parkoviště na
lyžařský svah. Svůj požadavek odů-
vodňují potřebou snížit počet parkují-
cích vozidel na nejrůznějších místech

ve Zborné v době lyžařské sezóny,"
řekl Vladimír Staněk z magistrátu měs-
ta.
    V průběhu schůzky bylo vysvětleno,
že se nejedná o parkoviště, ale o ma-
nipulační plochu pro lesní práce. Plo-
cha se ale dá využívat k parkování.
Pracovníky OŽP byla naznačena pra-
vidla pro stavební činnost na lesním
pozemku z hlediska zákonů o mysli-
vosti a o lese.
    Bylo dohodnuto, že trasa z parko-
viště na lyžařský svah bude osvětlena
v úseku asi 70 m, který vede zalesně-
ným úsekem. Osvětlení provedou

Služby města Jihlavy (SMJ) z provoz-
ních prostředků jako dočasné řešení
pro letošní sezónu. Do návrhu roz-
počtu na rok 2009 bude zapracován
požadavek na vybudování trvalého
osvětlení. Předmětem návrhu bude vy-
budování tří světelných bodů nákla-
dem asi 100 000 Kč na projektovou
dokumentaci a na realizaci.
    "Pokud dočasné osvětlení přispěje k
vyššímu využívání horního"parkoviš-
tě" bude návrh na vybudování trvalé-
ho osvětlení v návrhu rozpočtu prosa-
zován i nadále," řekl Staněk.
    Závěrem bylo dohodnuto, že pro
zvýšení využití horního "parkoviště"
je třeba seznámit lyžařskou veřejnost
s tím, že trasa na sjezdovku je částečně
osvětlena. V tomto směru budou vy-
užity webové stránky Zborné, osobní
styk s lyžaři na sjezdovce. −lm−

Jihlava rozšiřuje útulek pro opuštěná zvířata
    Útulek pro opuštěná zvířata v Jihla-
vě − Pístově je od ledna rozšířen z
padesáti na osmdesát míst.
    "Chyběly především prostory pro ka-
ranténu, nově jsme schopni přijmout
také větší zvířata, dobytek, koně," po-
psal možnosti přebudované haly ředi-
tel městské policie Jan Frenc. Chybě-
jící prostor se našel v bývalém vojen-
ském objektu, který město nechalo ná-
kladem skoro čtyř milionů přebudo-
vat.
    Úpravy objektu pro parkování vo-
jenské techniky spočívaly ve výměně
krytiny, zateplení, zazdění několika
vrat, kompletní zavedení sítí, topení,
vybudování nových kotců, karantény
atd., práce probíhala od září do pro-
since 2008. Jihlavě se podařilo získat
dotaci téměř tři miliony korun od mi-
nisterstva pro místí rozvoj z programu
pro regeneraci vojenských objektů, je-
den milion korun doplatila Jihlava.
    Útulek organizačně spadá k jihlav-
ské městské policii, pracuje v něm šest
osob, včetně veterináře. Zřízení fun-

guje od podzimu 2003, do té doby
jihlavští strážníci museli vozit psy až
do Tábora. Roční provozní náklady se
pohybují kolem jednoho milionu ko-
run, v roce 2008 byly náklady nižší,
útulek obdržel sponzorský dar − krme-
ní pro psy v hodnotě asi 200 tisíc ko-
run.
    "Město se musí o zvířata postarat,
je to dané zákonem. Jihlavský útulek
nejenže řeší problémy města a okolí,
ale může najít uplatnění například i
při nehodách vozidel přepravujících
zvířata na velkých dopravních tazích
včetně dálnice D1," připomněl další
možnosti využití útulku jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Začátkem roku bývá útulek pře-
plněn, lidé se zbavují zvířat jako ne-
vhodného vánočního dárku, nově se
objevily také případy, kdy lidé přivedli
zvíře se zdůvodněním, že přišli o práci
a nemohou si dovolit zvíře dále držet.
"V útulku jsou kromě psů také kočky,
momentálně je zde zazimováno 30
želv, z jihlavské zoologické zahrady
jsou zde deponovány dvě opice − ta-
maríni, už jsme tu měli i srnky, pa-
vouky nebo hady," řekl Vítězslav Vít-
kovič, který útulek vede.
    Městská policie se občas musí vy-
pořádat s neobvyklou situací, před ne-
dávnem například musela zajistit ně-
kolik ovcí, když jejich majitel zemřel
a nenašel se nikdo, kdo by se o zvířata
postaral.
    Také v tomto čísle na jiném místě
zveřejňujeme nabídků psů. Podle slov
ředitele MP Jana Frence zveřejněním
nabídky psů v minulém vydání našlo
své nové majitele celkem 23 opuště-
ných psů. −lm−
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PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal si prohlédl psinec. Foto: archiv NJR
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Město prověří žádosti o parkoviště
Usnesení z 55. schůze rady města

Zneužívání vyhrazených parkoviš�
    Získat vyhrazené parkoviště nebude
tak jednoduché jako dříve.
    Pro zřízení vyhrazeného parkoviště
v územním obvodu Jihlavy osobám
těžce zdravotně postiženým dosud
platilo, že pokud se jednalo o osobu
mladší 18 let, a pokud místo schválila
Policie ČR, dopravní odbor vydával
automaticky povolení.
    "Ukázalo se, že dochází ke zneuží-
vání této benevolence a proto jsme do-
poručili městské radě změnu spočíva-
jící v tom, že budeme postupovat k
žádosti stejně jako v případě osob star-
ších 18 roků, budeme tedy požadovat
posudek lékaře," řekl vedoucí odboru
dopravy magistrátu Ján Tinka. Radní
tento požedavek schválili.

Prádelny se připravují k prodeji
    Přípravou prodeje obchodní spo-
lečnosti Prádelna a čistírna Jihlava,
bude pověřena společnost C. S. com-

merce service z Českých Budějovic,
která zvítězila ve výběrovém řízení.

Peníze z Ekofondu
    Rada města uvolnila 32.400,− Kč z
Ekologického fondu na následující ak-
ce: 16 400,− Kč na promítání filmů z
Mezinárodního festivalu Ekofilm
2008, z toho na pronájem kina Dukla
11 900,− Kč, na propagaci (návrh, tisk
a výlep plakátů) 2 600,− Kč a na ná-
klady na promítací techniku 1 900,−
Kč.
    Další peníze ve výši 16 000,− Kč
půjdou na zajištění výsadby keřů v
Jihlavě.

V Pávově bude masopust
    Radní schválili čerpání finančních
prostředků z Fondu pro podporu ak-
tivit ve stanovených oblastech města
Jihlavy ve výši 50.000,− Kč k uspořá-
dání masopustního průvodu v Pávově.

−lm−

O chodníku se rozhodne v dubnu
Usnesení z 54. schůze rady města

Na Rantířovské chybí chodník
    Chodník na konci Rantířovské ulice
není dosud postaven. Upozornili na
to občané magistrát v petici, ve které
žádají, aby se tímto vedení města za-
bývalo. Jenže to o problému ví.
    Již v roce 2007 se město zabývalo
výstavbou chodníku s tím, jak se měs-
to rozvíjí po Rantířovské ulici. Bylo
rozhodnuto o zařazení výstavby do
plánu akcí na rok 2008, ale zastupi-
telstvo města z nedostatku financí tuto
akci přesunulo. O výstavbě chodníku
tak bude letos rozhodovat dubnové
městské zastupitelstvo.
    Rada města pověřila vedoucí správ-
ního odboru Pavlu Martinů v tomto
smyslu odpovědět občanům na petici.

Kraj a ministerstvo přispěli
    Do městského rozpočtu přibyly dal-
ší peníze. Přispěl kraj i ministerstvo.
    Z kraje Vysočina město získalo na

pořízení sochy Gustava Mahlera dota-
ci ve výši 400.000,− Kč, zpětně došlo
k proplacení příspěvku na volby do
zastupitelstev krajů ve výši 182.952,−
Kč.
    Ministerstvo životního prostředí ČR
přispělo na památné stromořadí v Be-
dřichově částkou ve výši 51.051,− Kč.
    Dále kraj podpořil dva projekty u
ZŠ Březinova. Na podporu projektu
Veletrh zdraví pro ZŠ O. Březiny kraj
přispěl ve výši 60.000,− Kč a na pod-
poru projektu Barevný podzim věno-
val kraj 45.670,− Kč.

Pověření náměstka
    Rada města pověřila uvolněného ná-
městka primátora Petra Pospíchala do-
hledem nad činností odboru správy
realit, správního odboru a obecního
živnostenského úřadu a dále dohle-
dem nad částmi města Jihlavy Henčov,
Heroltice a Hruškové Dvory. −lm−

SMJ připravují svoz bioodpadu
    Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vily pro rok 2009 novinku v odpado-
vém hospodářství města. Rozhodly se
vyzkoušet sběr bioodpadu.
    Zhruba 150 sběrných nádob roz-
místí ve dvou lokalitách města. "Bude
se jednat o nádoby o obsahu 120 l,
140 l a 240 l, které rozmístíme v oblasti
mezi Znojemskou, Brtnickou ulicí a
Lidickou Kolonií a dále půjde o novou
výstavbu domů v oblasti Jasmínová,
Trnková a Šípková," řekl tiskový
mluvčí SMJ Martin Málek.
    V těchto oblastech dostanou občané
v každém domě k dispozici jednu spe-
ciální nádobu na rostlinné bioodpady,
tzv. Compostainer, a do ní budou uklá-
dat rostlinné odpady ze zahrad a ku-
chyní. Nádoby budou zapůjčeny ob-
čanům zdarma a svoz bioodpadů by
měl být zahájen od 1. 7. 2009.
    "Bioodpady budou pravidelně svá-
ženy na kompostárnu Henčov, kde bu-
de sledována kvalita vyseparovaných
rostlinných bioodpadů a následně bu-

de tento materiál použitý k výrobě
kompostu. Na konci roku 2009 vy-
hodnotíme zkušenosti a po dohodě s
odborem životního prostředí ma-
gistrátu rozhodneme, v jaké lokalitě
města Jihlavy budeme sběr bioodpadů
dále rozvíjet," upřesnil Málek. Dlou-
hodobým cílem je do 6 let dosáhnout
plošného sběru bioodpadů z území
města Jihlavy.
    Svoz bioodpadů by měl v dlouho-
dobém horizontu snížit množství
ukládaných odpadů na skládku odpa-
dů, zajistit přeměnu bioodpadů na
kompost, který bude následně použitý
na údržbu městské zeleně a také by
mělo dojít ke stabilizaci nákladů na
odpady.
    Tato snaha města a SMJ je důsled-
kem přípravované změny zákona o
odpadech, který bude obcím přikazo-
vat třídit bioodpady. Dalším důvodem
je závazek k třídění bioodpadů v Plánu
odpadového hospodářství města Ji-
hlavy. −lm−

Náměstek Pospíchal: Čeká nás hodně práce

    Městský radní Petr Pospíchal vstou-
pil do funkce náměstka primátora jako
člověk takříkajíc "znalý", nebo� se an-
gažoval v komunální politice řadu let.
Zeptali jsme se ho proto na jeho další
plány ve funkci.
    Vaším úkolem je navázat na roz-
dělanou práci po Martinu Hyském,
kterého výsledky voleb katapultova-
ly do krajské politiky. Jak hodnotíte
tento stav?
    V politice, komunální nevyjímaje, v
osobním životě a v práci už to tak
někdy chodí, že člověk se musí během
pár dní, hodin či minut rozhodnout o
pracovní nebo životní změně, zvážit,
jaký bude mít změna význam pro něj,
pro rodinu, zaměstnavatele a okolí.
    Nastoupit do uvolněné funkce na
radnici v polovině volebního období
není standardní, nicméně nepřekrývá-
ní volebních období obcí, krajů, par-
lamentu vyvolává změny na radnicích.
    Jihlava zdaleka nebyla výjimkou,
kde se po krajských volbách na pod-
zim r. 2008 měnilo vedení radnice.
Právě to, že jsem v zastupitelstvu měs-
ta Jihlavy již šestým rokem, mi roz-
hodnutí na 2 roky opustit zaměstnání
trochu usnadňovalo. A hlavně, ještě v
tomto volebním období je třeba zahájit
stavbu domova důchodců v Havlíčko-
vě ulici, čeká nás stamilionová inves-
tice z evropských peněz do rekon-
strukce kanalizací a vodovodů, bez
nichž by se město nemohlo dále roz-
víjet, chceme rovněž zahájit přestavbu
zimního stadionu.
    První etapou by mohlo být vybudo-
vání podzemního parkoviště s nad-
zemní druhou ledovou plochou a dru-
hou poté generální přestavba vlastní
haly. Město dosud také vlastní 1650
bytů, měl by pokračovat jejich prodej
nájemníkům, nicméně je podle mého

názoru třeba, aby si město ponechalo
určitou část bytů jako byty sociální a
byty pro případ potřeby akutního uby-
tování např. při haváriích. Bytové do-
my v centru města, zvláště s nebyto-
vými prostorami, bych neprivatizoval
vůbec, mohou být do budoucna pro
město i zdrojem zisku.
    
    Narazil jste již na něco, co by vás
v nové funkci výrazně překvapilo?
    Přemýšlím, nenapadá mě nic, co by
mne překvapilo po nástupu na radnici.
Procesy chodu samosprávy i státní
správy mám zažité z předchozích za-
městnání. Personální obsazení na rad-
nici, a� už v osobách primátora, ná-
městků a vedoucích úředníků, bylo,
po pravdě řečeno, také jedním z dů-
vodů, proč jsem se na dva roky roz-
hodl pracovat na plný úvazek pro měs-
to.
    Vlastně přece jen zmíním jednu věc,
která mne překvapila, a příjemně. Ne-
souvisí to ale s mým nástupem na
radnici, přesto bych to chtěl zmínit.
Jde o otevření a oživení radnice v ad-
ventním čase. V prosinci loňského ro-
ku splynul život na náměstí s děním
uvnitř radnice, kulturní program, který
byl prakticky každý den v prostorách
radnice splynul s vánočnímu trhy na
náměstí.
    Přál bych si v občanech Jihlavy
vzbudit vědomí, že historické budovy
radnice nejsou jen kanceláře úředníků.
Jsou to historické skvosty, které by
měly být co nejvíce zapojeny do kul-
turního a společenského života města.
    
    Jste pověřen úkoly ve správě realit
města, mezi které patří i DPS. Část
veřejnosti kritizuje zvýšení nájmů a
stotisícový poplatek jako podmínku
zařazení do těchto zařízení. Jaký je
Váš pohled?
    Nájemní byty v domech s pečova-
telskou službou /DPS/ jsou standardní
nájemní byty ve vlastnictví města. Je-
jich nájemníci mají navíc, jak už název
napovídá, snadnější přístup k úkonům
pečovatelské péče oproti jiným, stejně
starým nájemníkům jiných městských
bytů.
    Nájemné se navíc v posledních šesti
letech, na rozdíl od ostatních měst-
ských bytů, v bytech s DPS nezvyšo-
valo. Ke konci roku 2008 tak obyvatel

kvalitativně srovnatelného bytu v DPS
platil o 40 % nižší nájem než nájemník
bytu mimo DPS. Myslím, že to spra-
vedlivé není.
    Rada města proto rozhodla o navý-
šení nájmů v DPS od r. 2009. Nicméně
i po tomto navýšení zůstává nájem v
bytech s pečovatelskou službou stále
o čtvrtinu nižší, než ve srovnatelných
jiných městských bytech.
    Pokud se týká stotisícového poplat-
ku za přidělení bytu v DPS lze kon-
statovat, že se jedná o dobrovolný pří-
spěvek a každý budoucí nájemník by-
tu v DPS se předem může dobrovolně
rozhodnout, zda zdarma vymění svůj
dosavadní městský nájemní byt za byt
v DPS nebo si ponechá tento byt v
hodnotě mnohem vyšší a zaplatí sto
tisíc. Při porovnání počtu přidělených
bytů v DPS a zaplacené částce je zřej-
mé, že pro 90 % obyvatel bylo výhod-
nější ponechat si městský byt a raději
zaplatit sto tisíc za přidělení bytu v
DPS.
    Přesto by ale asi bylo spravedli-
vější, aby nájemné v DPS bylo ne-
snížené, tržní a bez poplatku 100

tisíc při vstupu? Při dosavadním způ-
sobu zájemce o DPS nejprve "za-
sponzoruje" město a časem se mu
teprve nižší nájemné začíná vyplá-
cet. Nebylo by tržní nájemné v DPS
také jakýmsi korektorem pro ty, kte-
ří o DPS uvažují?
    Předně je třeba zdůraznit, že ná-
jemné v městských bytech, tedy ani v
bytech s pečovatelskou službou, není
tržní. Pokud by tržní bylo, pak by platil
nájemník městského bytu za metr
čtvereční bytu 92 Kč měsíčně, namísto
současných 43,− resp. 33,− Kč v bytě
s pečovatelskou službou.
    Pokud se týká stotisícového vstup-
ního poplatku za přidělení bytu v DPS,
tak jsem už uvedl, že jej neplatí lidé,
kteří městu vrátí stávající městský byt.
Nevidím nic nemorálního na tom,
když žadatel o byt v DPS přenechá
stávající městský byt např. dětem a
zaplatí sto tisíc za nový nájemní byt.
Pokud by v budoucnosti došlo k vy-
rovnání výše nájmů ve srovnatelných
městských bytech, pak by bylo možné
uvažovat o snížení nebo o zrušení do-
savadního poplatku. −lm−
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G. Součková: Připravili jsme tři diskusní stoly
    Rok 2008 byl pro Projekt Zdravé
město rokem startovním a v mnoha
ohledech také prubířským. Zeptali
jsme se proto koordinátorky projektu
Gabriely Součkové, jak ona pohlíží
na dosažené výsledky.
    
    Zopakujte prosím hlavní cíle pro-
jektu Zdravé město...
    "V rámci projektu jsme si pro rok
2008 vytkli několik hlavních cílů:
zlepšovat komunikaci mezi městem,
veřejností a ostatními subjekty, aktiv-
ně se ptát na jejich názory a otevřít
prostor pro posílení aktivity a zájmu
obyvatel."
    
    Jaké jste zvolili prostředky?
    "Jedním ze způsobů, jak dát veřej-
nosti možnost aktivního se zapojení,
jsou komunitní kampaně. Občané
města Jihlavy mají každoročně mož-
nost účastnit se oslav Dne Země, Ev-
ropského týdne mobility a Jihlavské-
ho dne zdraví.
    Den Země, který připadá na 22.
dubna, tradičně upozornil na problé-
my modré planety. Apelovali jsme na
šetrnější životní styl a seznamovali s
děním v přírodě ty nejmladší. Na ná-
vštěvníky oslav, konajících se v areálu
letního kina, čekala řada výstav, před-
nášek, informačních panelů, soutěží
a zajímavostí.
    V květnu Jihlava hostila happening
na podporu HIV pozitivních a AIDS
nemocných žijících v České republice
s názvem "Světlo pro AIDS". Tímto
setkáním jsme upozornili na nepří-
znivý vývoj infekce HIV a stále stou-
pající počet nově potvrzených přípa-
dů. 1.100 rozsvícených svíček a se-
tkání 1.100 dětí z jihlavských základ-
ních a středních škol, z nichž každý
jeden student představoval jednoho
HIV pozitivního v naší republice, bylo
jistě silným zážitkem pro všechny zú-
častněné a znovu otevřelo diskuzi na
téma odpovědného sexuálního cho-
vání a způsobů jak se tomuto smrtel-
nému onemocnění bránit.
    Třetí zářijový týden byl v Jihlavě
ve znamení druhého ročníku Evrop-
ského týdne mobility, který usiluje o
dlouhodobé ovlivnění mobility a otá-
zek městské dopravy, stejně jako o
zlepšení zdraví a kvality života obča-
nů. V rámci kampaně se konají akce
na podporu udržitelných a alternativ-
ních forem dopravy a dopravní vý-
chovu.
    Na Den bez aut se vždy uzavírá
dopravě část města a konají se akce
zaměřené podle každoročního téma-
tu. Loňský ročník nabídl návštěvní-
kům pestrou mozaiku aktivit: Den bez
aut; akci Mezi světy, věnovanou lidem
s jakýmkoliv typem handicapu; pro-
mítání vybraných snímků z filmového
festivalu EKOFILM; soutěž mladých
hasičů či lampiónový průvod s andíl-
kem Kryštůfkem pro rodiče s dětmi.
Kampaň tradičně provázely dopro-
vodné výstavy, tentokrát o historii
MHD v Jihlavě s názvem "Co všechno
odvez´ čas" a historii a vývoji jízdního
kola s názvem "Dokola kolem kola"."
    
    A Jihlavský den zdraví?
    "V září proběhl na Masarykově ná-
městí další ročník Jihlavského dne
zdraví, který má ve městě dlouholetou
tradici a je velmi kladně přijímán ši-
rokou veřejností. Pro Jihlavany bylo
v tento den připraveno bezplatné mě-
ření cholesterolu, krevního tlaku, tě-

lesného tuku, glykémie, BMI, fyzické
zdatnosti, hodnocení kardiovaskulár-
ních rizik, poradna zdravého životní-
ho stylu, vyšetření spirometrem a bo-
dystatem.
    Veřejnosti se představil Hasičský
záchranný sboru a Zdravotnická zá-
chranná služba, jejichž simulovaná
nehoda dvou osobních automobilů na
horním náměstí měla obrovský
úspěch. Po celý den byla pro veřejnost
připravena vystoupení sportovních a

tanečních klubů, kynologického klu-
bu, ukázky první pomoci a sportov-
ně−zdravotnické hry.
    Návštěvníci si mohli zasoutěžit a
tři vylosovaní výherci dostali možnost
prohlédnout si město a jeho okolí z
koše horkovzdušného balónu. V rám-
ci loňského ročníku Jihlavského dne
zdraví bylo provedeno vyšetření u 503
klientů."
    
    To je hodně akcí. Podařilo se asi
navázat spolupráci s celou řadou
partnerů?
    "Jak už jsem výše předeslala, jed-
ním z cílů, které jsme si stanovili,
bylo zlepšení komunikace mezi měs-
tem, veřejností a ostatními subjekty
působícími na území města Jihlavy.
    V rámci komunitních kampaní a
veřejných projednávání se nám po-
dařilo navázat spolupráci s další řadou
partnerů. Jedná se o dvě desítky ne-
vládních neziskových organizací, pů-
sobících v mnoha oblastech, od ochra-
ny životního prostředí, přes kulturu
až po sféru sociální.
    Našimi tradičními partnery byly a
jsou organizace zřizované městem a
organizace zařazené v Integrovaném
záchranném systému. V loňském roce

se nám poprvé podařilo navázat užší
spolupráci i se soukromým podnika-
telským sektorem, a� už formou přímé
účasti nebo sponzoringu.
    Velmi důležitým a také velmi ak-
tivním partnerem na poli komunitní
práce se stal Zdravý kraj Vysočina.
Projekt Zdravé město je procesem
dlouhodobým, tudíž stále otevřeným
všem, kteří mají chu� zapojit se do
veřejného dění, dát o sobě vědět, pre-
zentovat svou činnost a být aktivními

hráči v procesu zlepšování podmínek
pro kvalitní a zdravý život v našem
městě."
    
    A jak tomu bylo s veřejností?
    "Jednou z nejdůležitějších cílových
skupin Projektu Zdravé město je sa-
mozřejmě veřejnost. Proto jsme se
rozhodli v únoru loňského roku vy-
užít možnosti, kterou nabízel Revol-
vingový fond Ministerstva životního
prostředí ČR, a pokusili se získat fi-
nanční prostředky na práci s veřej-
ností.
    Naše snahy byly korunovány úspě-
chem a město Jihlava získalo 345.000
korun na realizaci projektu "Nastar-
tování procesu trvalého zapojení ve-
řejnosti do správy věcí veřejných v
Jihlavě".
    Jedná se o projekt rozdělený do
několika etap s jednotlivými klíčový-
mi aktivitami. První z těchto aktivit
bylo podzimní Fórum Zdravého měs-
ta, které se uskutečnilo 18. listopadu
2008 v prostorách DKO. Jednalo se o
první setkání představitelů města, ve-
řejnosti a zástupců neziskového sek-
toru nad dlouhodobě nejtíživějšími
problémy města Jihlavy. "S Vámi o
všem? Ovšem!" bylo a je motto, které

bude občany města provázet po celou
dobu realizace projektu.
    Toto první setkání bylo zakončeno
hlasováním o stanovených problé-
mech a sestavením žebříčku 10P ne-
boli deseti největších problémů, které
je, dle názoru zúčastněných, třeba
přednostně řešit.
    Protože si uvědomujeme skuteč-
nost, že ne všichni se mohou či chtějí
podobných setkání účastnit, rozhodli
jsme se výsledky hlasování ověřit an-
ketou, která byla ukončena k 30. led-
nu letošního roku a v níž mohl každý
Jihlavan vyjádřit svůj názor. Po zpra-
cování výstupů a porovnání s výsled-
ky přímé diskuze na fóru bude se-
znam 10P předložen k projednání ra-
dě a zastupitelstvu města. Takto zís-
kané údaje mohou zastupitelům
usnadnit rozhodování, napovědět,
které problémy města by se měly
přednostně řešit."
    
    A jaké jsou plány pro tento rok?
    "Na fórum budou samozřejmě na-
vazovat další aktivity, čímž se dostá-
vám k plánům na letošní rok. V mě-
sících únoru a březnu bude mezi oby-
vateli města probíhat sociologický
průzkum "Vybrané aspekty života do-
spělé populace v Jihlavě".
    Výsledky profesionálně zpracova-
ného průzkumu budou do konce
března představeny široké veřejnosti
a získáme tak přehled o úrovni spo-
kojenosti Jihlavanů s městem jako
místem, kde žijí, studují, pracují, pod-
nikají, baví se, stárnou... Získáme pře-
hled o dostupnosti služeb, o úrovni
informovanosti, apod.
    Rádi bychom na tomto místě požá-
dali občany města o spolupráci, ocho-
tu a vstřícný přístup k tazatelům. V
průběhu roku 2009 pak budeme po-
řádat 3 kulaté diskusní stoly. První z
nich na téma zdraví, zdravý životní
styl a sociální problematika proběhne
pravděpodobně v dubnu; druhý v
červnu na téma vzdělávání, sport a
volný čas a v říjnu třetí na téma ži-
votní prostředí a doprava.
    V listopadu se uskuteční druhé Fó-
rum Zdravého města, kde už nebu-
deme diskutovat nad tématy, ale nad
konkrétními opatřeními, která byla
přijata v rámci řešení loni naformulo-
vaných 10P. Celý rok se tedy budeme
snažit podchytit problematické ob-
lasti, které se promítnou do návrhu
Komunitního plánu zdraví a kvality
života, který bude předložen Zastupi-
telstvu města Jihlavy ke schválení a
bude−li schválen, stane se součástí
strategických dokumentů města, k je-
jichž obsahům je při rozhodování při-
hlíženo.
    Veškeré informace ke všem aktivi-
tám proběhlým v loňském roce i k
těm letos chystaným lze nalézt na
webových stránkách města Jihlavy
www.jihlava.cz, kde je několik odka-
zů s praktickými informacemi, a� už
je to odkaz na připravované projekty
města, odkaz na Projekt Zdravé město
a MA21 nebo možnost sledovat on−li-
ne zasedání zastupitelstva." −lm−
    
    Občané města mohou také využívat
diskusní fórum. V případě zájmu o
konkrétní informace či partnerství a
spolupráci je možné kontaktovat koor-
dinátorku Projektu Zdravé město, Ga-
brielu Součkovou na telefonním čísle
567 167 125 nebo na emailu gabri-
ela.souckova@jihlava.cz.

KOORDINÁTORKA projektu Zdravé město Gabriela Součková.
Foto: Lubomír Maštera
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I. Wagnerová: Vědomí souvislostí a G. Mahler
    Svoboda. Po dlouhé době života v
totalitním režimu, který zpřetrhal sou-
vislý vývoj společnosti, jsme se ocitli
v situaci, kdy jsme po prvotním opo-
jení z nastolené svobody bezradní,
špatně si význam svobody vysvětlu-
jeme a nakonec ji zneužíváme tak,
že si děláme co chceme bez ohledu
na okolí.
    K tomu, abychom svobodu správně
pochopili a dokázali v ní žít, je důle-
žitá inspirace a spolupráce s evrop-
skými partnery, a to zvláště s těmi,
kteří ve svobodné zemi žijí již dlouho.
Partnerství mezi národy je vždy obou-
stranná záležitost, vychází ze znalostí
historických souvislostí, z událostí,
které národy spojovaly, ale mnohdy i
rozdělily.
    Partnerství je umění nejen tomu
druhému porozumět, ale také mu
umět pomoci či odpustit mu. Jsem

proto velmi ráda, že jsme byli svědky
otevření hranic, a to nejen těch ost-
natých, ale především těch v našich
srdcích.
    Jihlava, mé rodné město, byla his-
toricky centrem střetávání se české,
německé a židovské kultury. Po dlou-
há staletí zde, na pomyslném ostrově,
vedle sebe a co je důležité, také spolu
žili Češi, Němci i Židé.
    Každý potomek tak po svých před-
cích v sobě nese otisk kultury a zvyků
těchto národností. Časem ale každý
otisk ztrácí na intenzitě a stává se
méně čitelným. Aby se neztratil úpl-
ně, je nutné ho obnovovat. Návrat ke
kořenům, oživování tradic a připomí-
nání historických souvislostí je pro
mne nesmírně důležité a příležitosti,
která se mi díky mému současnému
postavení naskytla, chci proto plně
využít.

    Určitou splátku dluhu vidím proto
ve znovuotevření Domu Gustava Ma-
hlera, který by měl představovat ja-
kési centrum české, německé i židov-
ské kultury. Gustav Mahler, rodák z
Vysočiny, je pro mne typickým před-
stavitelem všech zmiňovaných aspek-
tů.
    Německy i česky mluvící Žid, který
prožil své dětství a mládí v Jihlavě,
je pro mne ztělesněním kosmopolit-
ního génia, který svojí hudbou přesa-
huje hranice států i bariér v lidských
duších. Tento velikán je pro mne po-
myslnou startovací čárou pro budoucí
spolupráci se zahraničními partnery.
    Je mi proto ctí, že je Dům Gustava
Mahlera jedním z partnerů Dolnora-
kouské výstavy, která se bude konat
k 20. výročí pádu železné opony a
jejíž témata budou zaměřena přede-
vším na vzájemné vztahy mezi Ra-
kouskem a Českou republikou.
    Společná výstava se bude konat od
dubna do listopadu letošního roku
ve městech Horn, Raabs a Telč. Za
českou stranu jsou pak dalšími part-
nery této výstavy kromě již zmíněné-
ho Domu Gustava Mahlera Zámek
Telč, Muzeum Vysočiny v Jihlavě,
rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtni-
ci, Zámek Dačice a Zámek Vranov.
Předpokládáme, že se během trvání

této výstavy zvýší návštěvnost celého
regionu, a tím i Jihlavy.
    Ve dnech 19. − 21. června tohoto
roku bude Jihlava hostitelem 13. se-
tkání hornických měst a obcí tzv."Ji-
hlavského havíření 2009". Mezi vý-
znamné hosty budou patřit kromě
představitelů našich současných ofi-
ciálních zahraničních partnerů − ně-
meckého Heidenheimu a holandské-
ho Purmerendu i zástupci měst, se
kterými spolupracujeme zejména na
kulturní a společenské úrovni − ra-
kouského Ybbsitz či chorvatského Si-
saku.
    K této významné společenské udá-
losti chystáme nejen bohatý kulturní
program, ale i konferenci k tématu
jihlavského dolování a samozřejmě
havířský průvod, který bude znáso-
ben účastí ostatních měst a folklórní-
mi soubory. Tradice jihlavského ha-
vířského průvodu byla založena v ro-
ce 1799, první průvod se konal k do-
mnělému 1000. výročí založení Jihla-
vy. Letos si navíc připomeneme 160
let od narození Johanna Haupta (16.
10. 1849), fotografa Jihlavy, radního,
kustoda jihlavského muzea a tvůrce
jihlavského havířského průvodu.

Irena Wagnerová,
náměstkyně primátora

Monitorování ovzduší pokračuje
    Do konce února bude probíhat mo-
nitoring ovzduší, všechny výsledky
měření bude mít kraj v říjnu. Součástí
bude i pachová studie, které se účastní
i téměř 200 dobrovolných responden-
tů.
    Krajský úřad obdržel již tři kapitoly
studie "Vyhodnocení kvality ovzduší
průmyslové zóny města Jihlavy a z
něho vyplývajících zdravotních rizik",
kterou zpracovává Český hydrome-
teorologický ústav.
    První část se zabývala emisní cha-
rakteristikou zájmového území, druhá
část studie imisní charakteristikou. Za-
tím poslední dílčí část studie nazva-
nou "imisní monitoring" převzal kraj
ve čtvrtek 8. ledna.
    Tato kapitola se zabývá monitorin-
gem imisí a pachové zátěže zájmové-

ho území. Měření, které probíhá od
září roku 2008, se opírá o tři kontinu-
ální měření (Jihlava, Velký Beranov a
Automotive Lighting) a dále o měření
pasivními dozimetry.
    Pachová studie se opírá o hodnocení
téměř 200 dobrovolných respondentů
v rámci akce "Nos Jihlavy" − tito spo-
lupracovníci za symbolickou odměnu
v předem určených časech čichem sle-
dují ovzduší v krajském městě a svoje
poznatky zapisují do formulářů, zá-
znamy pak vyhodnocuje Český hy-
drometeorologický ústav.
    Všechny dílčí části realizované stu-
die jsou postupně zveřejňovány na
internetových stránkách odboru ži-
votního prostředí krajského úřadu.

−lm−

Zloději chovatelských potřeb neuspěli
    Zlodějům v Jihlavě minulý měsíc
"spadla klec". Vyplývá to ze zprávy
o činnosti Městské policie za minulý
měsíc.
    "Strážníkům se podařilo zadržet
skupinu zlodějů, která se pokusila o
krádež zboží v prodejně s chovatel-
skými potřebami v ulici Komenského.
Jednomu ze zadržených byla nasaze-
na pouta, protože zasahující strážníky
fyzicky napadal," řekl zástupce ředi-
tele MP Stanislav Maštera.
    Stále po Jihlavě jezdí opilci. Na Ma-
sarykově náměstí byla při řešení ne-
oprávněného průjezdu zákazem vjez-
du zadržena žena bez řidičského prů-

kazu, u které bylo později zjištěno,
že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu.
V lesoparku Heulos byl zadržen mla-
dík, který byl podezřelý, že při jízdě
s vozidlem pod vlivem alkoholu na-
boural čtyři z parkujících vozidel, po-
té vozidlo odstavil, demontoval regi-
strační značku ze svého vozidla a z
místa nehody se pokusil utéct.
    Na sídlišti Březinova a Demlova
proběhla kontrola dodržování vy-
hlášky o volném pohybu psů na ve-
řejných prostranstvích. Při kontrolní
akci byla projednána celá řada pře-
stupků. −lm−

Přispěli na park G. Mahlera
    Stále přispívají na park Gustava Ma-
hlera jednotlivci i firmy. Společenství
za zřízení pomníku Gustava Mahlera
zvláště děkuje: ACO Česká republika,
Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, Pi-
vovaru a sodovkárnám Jihlava, a.s.,
galerii M & K Jihlava, Zdence Coufa-
lové, manželům Svatošovým, Motor-
palu a.s. Jihlava, PSJ a.s. Jihlava, lesní
společnosti Ledeč nad Sázavou a.s.,

společnosti Gustava Mahlera, Petru
Dvořákovi, Rieder Beton, spol. s r.o.
Jihlava, Be.F.Cz. s.r.o. − penzion G.
Mahlera Jihlava, Agrostav, a.s. Jihlava
a Jindřichu Boškovi. Poděkování patří
rovněž Pavlu Tomanovi − předsedovi
sdružení výtvarných umělců Vysoči-
ny, klubu výtvarných umělců Horác-
ka, mediálním partnerům. −lm−

Navrhněte Jihlavský strom roku 2009
    I letos Jihlava vyhlašuje anketu o Jihlavský strom
roku. Až do konce března je možné posílat nomi-
nace − stromy rostoucí na území města Jihlavy a
místních částí.
    "Stejně jako loni obdrží autor vítězného návrhu
a dalších deset hlasujících odměnu. Novinkou je
to, že vítězný strom bude odborně ošetřen," říká k
druhému ročníku ankety Gabriela Součková, která
na radnici vede agendu Zdravého města. Loni se
stal Jihlavským stromem roku dub v Hosově.
    Letos lze do ankety nominovat pouze jedince
rostoucí na území města včetně všech příměstských
částí, tentokrát není možné nominovat skupiny
stromů či aleje. "Důvody nominace mohou být růz-
né − krása, vzrůst, tvar stromu, jeho příběh, osud,
historie, odolnost podmínkám v nichž žije," říká k
pravidlům ankety Gabriela Součková.
    Každá přihláška musí obsahovat následující úda-
je: druh stromu, lokalizaci (přesný popis místa,
popř. zákres do mapky), důvod nominace, je−li k

dispozici tak i fotografii a kontakt navrhovatele
(jméno a adresa, telefonní číslo nebo email). Na-
vrhovat adepty do ankety mohou jak jednotlivci,
tak kolektivy či školní třídy. Záštitu nad anketou
Jihlavský strom roku 2009 převzala náměstkyně
primátora pro oblast životního prostředí Irena Wag-
nerová.
    Nominace lze do 31. března 2009 zasílat poštou
v obálce označené názvem ankety na adresu: Sta-
tutární město Jihlava, kancelář primátora, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava, nebo elektronicky na
adrese gabriela.souckova@jihlava−city.cz, nebo je
možné přihlášku přinést přímo na magistrát, nejlé-
pe do kanceláře Zdravého města, která je v objektu
Brány Matky Boží.
    Nominované stromy budou poprvé představeny
v rámci oslav Dne Země 22. dubna 2009 a tímto
dnem bude zahájeno hlasování. To bude ukončeno
31. srpna 2009. Vítěz ankety bude vyhlášen 20.
října 2009 u příležitosti Dne stromů. Bližší infor-
mace: Ing. Gabriela Součková, koordinátor Zdravé-
ho města a místní Agendy 21 e−mail: gabriela.sou-
ckova@jihlava−city.cz, tel: +420 567 167 125

−lm−

Foto: 601
Š: 67.00 / V: 80.13

DUB V HOSOVĚ je stromem roku 2008.
Foto: archiv NJR
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Na opravu kanalizace padne 600 milionů
(Dokončení z minulého čísla)

Usnesení č. 579/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí majetku do vlast-
nictví statutárního města Jihlavy dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4266−512/2007 ze dne 13. 5.
2008 v k. ú. Jihlava: stavby chodníku
na pozemku p. č. 4380/87 a pozemku
p. č. 4380/87, stavbu parkoviště na
pozemcích p. č. 4380/84, 4380/85 a
4380/86, veřejnou zeleň na pozemku
p. č. 4380/36 a stavbu veřejného osvět-
lení na pozemcích p. č. 4380/36,
4380/61 a 4380/87 a na pozemcích
zapsaných v katastru nemovitostí v k.
ú. Jihlava p. č. 4641/16, 4380/8,
4380/17, 4380/65, 4380/84 a 5804/3
z vlastnictví společnosti POZEMSTAV
− QUERCUS, spol. s r. o., Nádražní 6,
674 01 Třebíč v rozsahu příslušných
kolaudačních rozhodnutí vydaných
Stavebním úřadem a Odborem dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy a předa-
ných projektových dokumentací dle
přílohy č. j. MO/5498/2008

Usnesení č. 580/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    nabytí pozemku v k. ú. Helenín p.
č. 71/33 ve vlastnictví xxx za cenu
1.250 Kč/m2 na základě sjednaného
předkupního práva v kupní smlouvě
č. 106/MO/07 ze dne 15. 02. 2007.

Usnesení č. 581/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    zrušení předkupního práva k po-
zemku v k. ú. Helenín p. č. 71/33
vyplývajícího
    z uzavřené kupní smlouvy č.
106/MO/07 dne 15. 02. 2007 xxx

Usnesení č. 582/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě pod č. 722/MO/08 uzavřené
dne 13. 05. 2008 mezi statutárním
městem Jihlava a organizací Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, státní příspěv-
ková organizace, se sídlem Na Pan-
kráci 56, Praha 4, dle č. j. MO/
4632/2008.

Usnesení č. 583/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dodatku č. 1 k prohlášení
vlastníka budovy č. p. 2637 v Jihlavě,
ul. Erbenova or. č. 54, 56, 58, Dr. Jiřího
Procházky 7 v Jihlavě, jehož předmě-
tem je změna prohlášení vlastníka spo-
čívající ve změně dispozic nebytových
jednotek č. 2637/510 ve vlastnictví xxx
a č. 2637/509 ve vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy dle přílohy č.j. MO/
5432/2008 a v této souvislosti ve změ-
ně výše spoluvlastnických podílů na
společných částech domu č. p. 2637,
příslušenství, pozemcích v k. ú. Jihla-
va p. č. 4665/12, p. č. 4665/14, p. č.
4665/19, p. č. 4665/31 a kanalizačních
a vodovodních přípojkách ve smyslu
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, a dále ve změně di-
spozic nebytové jednotky č. 2637/511
(vznik dvou nebytových jednotek č.
2637/511, 2637/513) ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy a
    s c h v a l u j e
    výši úhrady za rozšíření nebytové
jednotky č. 2637/510 celkem 22.500
Kč, kterou je xxx povinen zaplatit nej-

déle do 30 dnů ode dne podpisu do-
datku č. 1 k prohlášení vlastníka bu-
dovy č. p. 2637 všemi účastníky.

Usnesení č. 584/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní dle smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 16. 11. 2005
pod č. 1394/MO/05 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 20. 04. 2007 pod č.
447/MO/07 se společností CZ STA-
VEBNÍ HOLDING, a. s., se sídlem
Štrossova 277, Bílé Předměstí, Pardu-
bice, dle č. j. MO/5026/2008.

Usnesení č. 585/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření darovací smlouvy na na-
bytí pozemku dle dosud v katastru
nemovitostí nezapsaného geometric-
kého plánu č. 525−255/2008 pro k. ú.
Hruškové Dvory ze dne 20. 08. 2008
p. č. 136/2 z vlastnictví xxx Brno, do
vlastnictví statutárního města Jihlavy,
dle přílohy pod č. j. MO/5129/2008.

Usnesení č. 586/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření Darovací smlouvy na vo-
dovodní řad, deš	ovou a splaškovou
kanalizaci pro veřejnou potřebu dle
přílohy č.j. OSR/2693/2008 v celkové
hodnotě 1,542.233,− Kč a
    s ch v a l u j e
    následné uzavření Smlouvy o vkla-
du majetku do hospodaření svazku
obcí dle přílohy č.j. OSR/2694/2008 v
celkové hodnotě 1,542.233,− Kč.

Usnesení č. 587/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření Darovací smlouvy se Sva-
zem důchodců ČR, místní organizace
Jihlava, Karolíny Světlé 11, Jihlava na
bezplatné přenechání movitých věcí.
    

Usnesení č. 588/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    odkoupení majetku společnosti SK
PROGASTRO s.r.o. se sídlem Sokolov-
ská 27, Jihlava (IČ 25506871) dle pří-
lohy č. j. OŠKT/925/2008.
    

Usnesení č. 589/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 471/08 − ZM týka-
jící se uzavření kupní smlouvy dle pří-
lohy č. j. MO/4580/2008 a
    s c h v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy s kupující
xxx ve znění dle přílohy č.j. MO/
5428/2008.
    

Usnesení č. 590/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu termínu splnění usnesení č.
352/08−ZM ze dne 23. září 2008 s ter-
mínem splnění 31. 12. 2008 na termín
individuální.
    

Usnesení č. 591/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e změnu termínu
splnění usnesení č. 462/08−ZM ze dne
4. listopadu 2008 s termínem splnění
28. 02. 2009 na termín individuální.
    

Usnesení č. 592/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 353/08−ZM ze dne 23.
září 2008.
    

Usnesení č. 593/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 405/08−ZM ze dne
23.09.2008.
    

Usnesení č. 594/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření darovací smlouvy na na-
bytí majetku Dětského dopravního
hřiště v Jihlavě dle přílohy č.j. MO/
5611/2008.
    

Usnesení č. 595/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    níže uvedené změny v přípravě ak-
tualizace Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Jihlavy "Regenera-
ce městského prostředí, rozvoj infra-
struktury v oblastech sociálních služeb
a vzdělávání a všestranný rozvoj ob-
čanské vybavenosti" (IPRM)
    1. vyřazení projektového záměru
"Neformální aktivity − zázemí pro jed-
notku dobrovolných hasičů" (aktivita
1.2.2 IPRM) z indikativního seznamu
projektových záměrů IPRM v přílo-
hách č. 1 a č. 5 dokumentu IPRM,
    2. převod 7 mil. Kč po změně č. 1
z alokace aktivity 1.2.2 "Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury
pro sport, práci s dětmi a mládeží,
volnočasové a neformální aktivity" do
alokace aktivity 2.1.1 "Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury
veřejných služeb v oblasti sociální pé-
če a sociální integrace včetně jejich
vybavení" v rámci rozpočtu a finanč-
ního harmonogramu IPRM,
    3. ponechání 10 mil. Kč po změně
č. 1 v rámci alokace aktivity 1.2.2 "Vý-
stavba a technické zhodnocení infra-
struktury pro sport, práci s dětmi a
mládeží, volnočasové a neformální ak-
tivity"
    4. změnu subjektu předkladatele u
projektového záměru "Vodácké cen-
trum a cyklistické depo" na statutární
město Jihlava v indikativním seznamu
projektových záměrů IPRM přílohách
č. 1 a č. 5 dokumentu IPRM a struktury
financování tohoto projektového zá-
měru dle zdůvodnění
    5. aktualizaci Přílohy č. 1 IPRM dle
schválených projektů k financování z
Regionálního operačního programu Ji-
hovýchod dle zdůvodnění, 6. doplnění
nových aktivit pro projekty financo-
vané z tematických operačních pro-
gramů v návaznosti na stávající akti-
vity IPRM včetně Vědeckotechnolo-
gického parku Jihlava
    s o u h l a s í
    se záměrem zpracování změny In-
tegrovaného plánu rozvoje statutární-
ho města Jihlavy "Regenerace měst-
ského prostředí, rozvoj infrastruktury
v oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občanské
vybavenosti" (IPRM) ve formě jeho
rozšíření o oblast dopravy v rozsahu
stanoveném oblastí podpory 3.1 "Roz-
voj urbanizačních center" Regionální-
ho operačního programu NUTS II Ji-
hovýchod dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 596/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e

    náležitosti smlouvy o zařazení pro-
jektového záměru do Integrovaného
plánu rozvoje statutárního města Ji-
hlavy "Regenerace městského pro-
středí, rozvoj infrastruktury v oblas-
tech sociálních služeb a vzdělávání a
všestranný rozvoj občanské vybave-
nosti" (IPRM) dle přílohy č.j. ORM/
1780/2008.
    

Usnesení č. 597/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    smlouvu o zařazení projektového
záměru do Integrovaného plánu roz-
voje města statutárního města Jihlavy
"Regenerace městského prostředí, roz-
voj infrastruktury v oblastech sociál-
ních služeb a vzdělávání a všestranný
rozvoj občanské vybavenosti" (IPRM)
na projekt "Mahenka − centrum soci-
álních služeb" dle přílohy č.j. ORM/
1792/2008.
    

Usnesení č. 598/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    Statut Fondu pro podporu aktivit
ve stanovených oblastech města Ji-
hlavy dle přílohy.

(Pokračování na str. )
Usnesení č. 599/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    Smlouvu o spolupráci mezi statu-
tárním městem Jihlava a společností
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.ve znění
předložené, s tím, že vypouští bod 3.
článek IV. této smlouvy,
    b e r e     n a     v ě d o m í
    a) zvýšení základního kapitálu spo-
lečnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
o částku 5.000.000 Kč s tím, že statu-
tární město Jihlava se zvyšování zá-
kladního kapitálu této společnosti ne-
účastní a toto zvýšení základního ka-
pitálu se netýká rozpočtu statutárního
města Jihlava,
    b) návrh Akcionářské smlouvy spo-
lečnosti FC VYSOČINA, a.s.
    

Usnesení č. 600/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    přechod 1 774 ks akcií společnosti
Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s. z
majetku statutárního města Jihlava na
hlavního akcionáře a to za protiplnění,
které za 1 ks akcie o jmenovité hod-
notě 1.000,− Kč činí 72,− Kč.
    

Usnesení č. 601/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Jihlava − Bedřichov z ka-
tegorie JPO V na JPO III.
    

Usnesení č. 602/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    varianty odkanalizování Zborné.
    

Usnesení č. 603/08 − ZM

    zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    s účinností od 1. 1. 2009 výši ná-
hrady ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva města na rok
2008 podle předloženého návrhu č.j.
T/1534/2008. 

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora
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Primátor Jaroslav Vymazal si
na Jizerce polepšil o 245 míst

    Jihlavský primátor Jaroslav Vyma-
zal se počátkem ledna opět zúčastnil
populárního lyžařského maratonu Ji-
zerská padesátka. Byl to jeho šestý
start a letos si Jaroslav Vymazal "spra-
vil chu�", dojel na 800. místě, což je
o 245 míst lepší výsledek než v před-
chozím ročníku.
    Závod se odehrával za slunečného
počasí a skvělé atmosféry, kterou vy-
tvořilo několik stovek diváků a 3.284
závodníků, což je v historii závodu
dosud nejvyšší počet. Start a cíl 42.
ročníku závodu byl v lyžařském areá-
lu Bedřichov v Jizerských horách. Zá-
vodu se samozřejmě účastnili i další
závodníci z Jihlavy, někteří startovali
sami, jiní např. za Sokol Jihlava.
    "Jelo se skvěle. Lyže jely dobře, at-
mosféra a počasí je perfektní, organi-
zace závodu bez chyby," pochvaloval
si v cíli Jaroslav Vymazal, který dojel

v čase 3:36:38, což je asi o 11 minut
lepší čas než před rokem. Jihlavský
primátor si v minulosti vyzkoušel ma-
raton, triatlon a také závod Železný
muž, je známý jako příznivec cyklis-
tiky, v poslední době také in−line
bruslení, hrál a trénoval tenis.
    Závod není určen jen pro kondiční
sportovce, pravidelně do stopy vyjíždí
přední světoví lyžaři. Letošním vítě-
zem se stal Ital Marco Cattaneo, druhý
byl Jerry Ahrlin ze Švédska, další dvě
příčky patří Čechům Stanislavu Ře-
záčovi a Petru Novákovi. Jizerská pa-
desátka je také společenskou událostí,
ceny vítězům předávali prezident ČR
Václav Klaus či předseda Senátu ČR
Přemysl Sobotka, prezidentka orga-
nizačního výboru mistrovství světa v
lyžování v Liberci Kateřina Neuma-
nová a náměstci libereckého primá-
tora. −lm−

PRIMÁTOR Jihlavy je ve formě! Potvrdil to na letošní "Jizerce".
Foto: archiv NJR

Augusta začal na střídačce pěkně zostra
    Člen dozorčí rady Dukly, bývalý
hokejista Jihlavy, reprezentant a re-
prezentační trenér Josef Augusta se
na začátku roku nabídl, že do konce
letošní sezony vypomůže jako trenér
u A mužstva a umožní tak Bedřichu
Ščerbanovi věnovat se pouze své práci
jednatele. Ten působil jako trenér u
týmu od začátku listopadu po odcho-
du Karla Dvořáka.
    A hned prvním zápasem bylo pro
Augustu a jeho svěřence derby v Ha-
vlíčkově Brodě 10. ledna. V předchá-
zejících osmi vzájemných mistrov-
ských zápasech nedokázali červenož-
lutí Rebely porazit, ale s Augustou
na střídačce se prokletí podařilo zlo-
mit dokonce na ledě soupeře po ví-
tězství 0:4. Další zápas se Dukle ne-
povedl, na domácím ledě podlehla
Hradci Králové 2:4.
    Jihlavským hokejistům však v po-
slední době svědčilo venkovní pro-
středí. Dalším zápasem, kde Dukla
vybojovala alespoň bod za remízu v
základním hracím čase byl souboj v
Chomutově. Po prohře na severu Čech

v základní části 6:1 dokázali jihlavští
v nadstavbovém souboji v Chomutově
zabrat a uhrát výsledek 3:2 po sa-
mostatných nájezdech.
    Ani další zápas v domácím pro-
středí Dukle nevyšel. Po velmi dob-
rém výkonu proti lídru soutěže Ústí
nad Labem odcházeli svěřenci trenéra
Augusty z ledu po prohře 2:4, když
dva rozhodující góly soupeře padly v
60. minutě.
    Na ledě poslední Poruby dokázala
Dukla zvítězit vysoko 0:6. Šest branek
se jihlavským v letošní sezoně pod-
ařilo vsítit pouze ve třech případech
(doma s Chrudimí 6:3 a s Kadaní 6:7
sn). Vysoké vítězství na severu Mo-
ravy zvedlo hráčům Dukly sebevědo-
mí a dopomohlo k domácímu vítězství
v derby s Třebíčí 24. ledna. V něm se
rozhodlo v první třetině, kterou Dukla
vyhrála 3:1. Hostům se na konečných
3: 2 podařilo snížit až dvě vteřiny
před koncem zápasu.
    Poslední zápas nadstavbové části
se hrál v Olomouci ve středu 28. ledna
po uzávěrce vydání NJR. −vš−

Foto: 2603
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JIHLAVA − V plném proudu je zimní
příprava druholigových fotbalistů FC
Vysočina. Tréninkový dril odstartoval
v pondělí 5. ledna a jeho náplň je
prakticky shodná s rok starým mo-
delem, který nastartoval mužstvo k
výborným výkonům v kalendářním
roce 2008.
    Na úvodním setkání přivítal tre-
nérský tandem Karol Marko − Josef
Vrzáček hned půltucet (staro)nových
tváří. Mezi úplné nováčky patří slo-
venský brankář Mário Michalík (na-
posledy Příbram), záložník Martin
Vyskočil (Fulnek) a bulharský uni-
verzál Lubomir Bogdanov (Most), za-
tímco středopolař Jan Štohanzl (Tep-
lice) i forward Pavel Simr už v Jihlavě
v minulosti působili.
    Dorazil i defenzivně ladění Jaroslav
Procházka zrViktorie Žižkov, který
ale o svých kvalitách nepřesvědčil a
vrátil se zpět. Mnohem více si klub
slibuje od zadáka Karola Karlíka (od-
chovanec Nitry), zespektive česko-

budějovického defenzivního páložní-
ka Michala Skopalíka, o jejichž ří-
padném angažmá by se mělo brzy
rozhodnout.
    Co se zápasové přípravy týče, se-
hrála doposud Vysočina (středeční
duel s Bystrcí se hrál po uzávěrce
NJR − pozn. red.) pět utkání. Ve všech
bohužel prohrála. Na úvod možná
trochu překvapivě nestačila doma na
třetiligové Znojmo (1:2), poté po-
dlehla ve venkovním dvojzápase
pražské Spartě (0:2 a 0:3) a o víkendu
prohrála shodným výsledkem 1:2 ve
Vídni s Rapidem, respektive v Čes-
kých Budějovicích.
    Ovšem jak velí sportovní rčení: vý-
sledky přípravy je třeba brát s rezer-
vou. "Zápasy nám ukazují, na čem
je potřeba zapracovat, a prověřily tes-
tované hráče. Jednoznačně splnily
svůj účel. Byly vhodným doplněním
kondičního bloku," nechal se slyšet
kouč Marko. −cio−

FOTBALISTÉ FC Vysočina Martin Dupal (vlevo) a Lubomir Bogdanov neza-
bránili na úvod zápasové přípravy porážce od Znojma. Foto: Michal Boček
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KOUČ SE VRÁTIL. Dvaašedasátiletý trenér Josef Augusta se vrátil na trenérský
post po třech letech. Naposledy působil ve Slovanu Bratislava.

Foto: Vladimír Š�astný

Fotbalisté pilně trénují na důležité jarní boje
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