
Jihlavě je věnována dosud nejpro-
pracovanější kniha o historii města 
s názvem „Jihlava - historie / kultu-
ra / lidé“.    

V roce 1999  Nakladatelství Li-
dové noviny  zahájilo ve spolupráci 
s městy ČR projekt, v jehož rámci 
by byly zpracovány a postupně vy-
dávány dějiny měst.  Zpracované 
dějiny jsou vydávány v rámci edice 
„Dějiny českých měst“. Při vyty-
čování  cíle tohoto projektu se na-
kladatelství inspirovalo především 
zkušenostmi v zahraničí. Podobný 
projekt například realizovalo nakla-
datelství C.H. Beck v Německu.

S tímto záměrem oslovilo vedení 
nakladatelství v čele s jeho ředitel-
kou Evou Pleškovou město Jihlavu.  
„Od roku 2002 se tak začalo pracovat 
na projektu, jehož vyústěním je vznik 
této knihy,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radek Tulis. Jedním z hlavních 
argumentů byl a dosud je význam 
města Jihlavy, jaký v historii českého 
státu zaujímalo. Právě toto s mnoha 
městy v ČR nesrovnatelné postavení 

Na trhu je nová kniha o Jihlavě

Současný stav Horáckého zimního 
stadionu je alarmující. Situace došla 
tak daleko, že hrozí vypadnutí skel 
z jižní stěny stadionu a případné ná-
sledky zasažení chodců u stadionu 
by zřejmě byly fatální.

„Posledních 25 let stadionu ve vlast-
nictví SK Jihlava znamenalo, že se 
prakticky jen opravovaly nejnutnější 
závady (v letech 1980 až 2005). Ani 
technologie chlazení v roce 1997 ne-
byla dotažena do své fi nální podoby,“ 
řekl náměstek primátora Petr Pospí-
chal.  

Když se město rozhodlo stadion 
koupit, bylo zřejmé, že rekonstrukce 
ve výši mnoha milionů korun je nut-
ná. Bylo vypracováno variantní řeše-
ní, ale ve hře byly rovněž myšlenky 
na výstavbu nové hokejové či lépe 
řečeno multifunkční haly. Jihlava je 
však živé město a možnost čerpat 

U stadionu hrozí nebezpečí
peníze na další projekty z fondů EU 
zapříčinila celé spektrum investicí, 
které neumožňují uvolnit požadova-
nou částku na výstavbu multifunkční 
nové haly. 

Tedy na stole před městskými za-
stupiteli znovu bude ležet variantní 
řešení rekonstrukce HZS. Nyní o to 
aktuálnější, že současný stav je kri-
tický a jsou v ohrožení lidské životy. 
Peníze na nejnutnější opravy spolk-
nou asi dvacet milionů a investovány 
být musí.  Je však důležité, aby neby-
ly vynaloženy neúčelně nebo dokon-
ce proti smyslu následné rekonstruk-
ce. Z tohoto pohledu bude dubnové 
zastupitelstvo města velmi důležité a 
rozhodnutí by mělo padnout. Jaké-
koli další průtahy  mohou znamenat 
v tom lepším případě ztráty milionů, 
v tom horším tragedii.                    -lm- 

Jihlavy si zasloužilo odborné kom-
plexní zpracování, které dosud v his-
toriografi i města chybí. Navíc všech-
ny práce, které o Jihlavě a její historii 
vznikaly v 2. polovině 20. století, by-
ly kompilacemi dějin historika Ch. 
d‘Elverta a později prací Dr.  F. Hoff -
manna, jenž má svými monografi emi, 

OBAL nové knihy o historii krajského města Jihlavy.                                               
                                                                     Repro: archív NJR

JIŽNÍ stěna Horáckého zimního stadionu má prosklenou část, která je v havarij-
ním stavu a hrozí vypadnutí skel.                                         Foto: Lubomír Maštera

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 14. dubna od 13.00 hodin ve 
velké zasedací síni magistrátu města 
v přízemí. 

Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.                  

                                                            -lm-

studiemi a články zamě-
řenými na předhusitské 
a husitské období Jihla-
vy nezastupitelné místo 
v novodobé historiogra-
fi i města. 

Vzniklo tak historické 
dílo, které nemá obdoby 
a mapuje doposud ne-
publikované i neprobá-
dané dějiny města v roz-
sahu cca 900 stran textu. 

Na knize pracovalo 19 
autorů, kteří mimo jiné 
prošli 1 700 stran ruko-
pisů. Vydalo ji v nákladu 
3 000 kusů a za podpory 
města nakladatelství Li-
dové noviny. Lví podíl 

na vzniku knihy měl i bývalý ředitel 
okresního archivu a popularizátor 
historie František Hoff mann. Ten vě-
ří, že kniha může Jihlavanům utužit 
jejich identitu přetrženou v polovině 
dvacátého století.  Kniha stojí 899 ko-
run a je k dostání u jihlavských knih-
kupců.                                                        -lm-
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V letošním roce přibude v Jihlavě 
dalších šest nových dětských hřišť. 
Postupně tak vedení města naplňuje 
záměr výstavby sítě kvalitních dět-
ských hřišť v docházkové vzdálenos-
ti do 10 minut  pro většinu občanů 
Jihlavy.

„Nových šest dětských hřišť by mělo 
vzniknout za podpory peněz z fondů 
EU,“ řekl náměstek primátora Radek 
Vovsík. Pro letošní rok je na tento 
účel vyčleněna částka pět milionů 
korun (stejně, jako v roce loňském). 
Nová hřiště by měla potěšit děti 
v následujících lokalitách: Demlova, 
U Koželuhů, Srázná, Hálkova (Hele-
nín), Slavíčkova a Riegrova.

V současné době je vypsáno výbě-
rové řízení na projektanta jednotli-
vých hřišť, zahájení vlastních prací se 

Jihlava chystá druhou etapu 
výstavby dětských hřišť

předpokládá v druhé polovině srpna. 
„Výstavba nových hřišť již je potom 
otázkou několika týdnů. V průběhu 
měsíce září a října by tedy jednotlivá 
hřiště mohla být předána občanům 
k užívání,“ vysvětlil Vovsík. 

Zároveň s budováním nových hřišť 
bude nadále probíhat oprava stávají-
cích hřišť či likvidace těch nepotřeb-
ných. Tyto práce budou postupně 
probíhat dle návrhu zveřejněného na 
internetových stránkách města. „Ná-
vrh se postupně měnil, protože v průbě-
hu veřejné diskuze do něj byly zapraco-
vávány podněty občanů z jednotlivých 
lokalit. Nynější návrh již dostává fi -
nální podobu a bude předložen radě 
města ke schválení,“ doplnil informaci 
náměstek Vovsík.                             -lm-

Pod záštitou primátora Jaroslava 
Vymazala proběhla na radnici slav-
nost, při které si účastníci připomně-
li 10. výročí vstupu České republiky 
do NATO. Plukovník Milan Solík 
u této příležitosti předal vojákům 
a vojákyním pamětní plakety a od-
znaky. Přítomné na radnici přivítal a 
k tématu promluvil primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal a hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek.

Pamětní odznak Krajského vojen-
ského velitelství Jihlava obdržely 

Armáda si na radnici 
připomněla vstup ČR do NATO

vojákyně kpt. Hana Portová a prap. 
Ivana Štanclová. Pamětní plaketa by-
la udělena vojákům z povolání prap. 
Viliamu Čislákovi, prap. Rostislavu 
Perlíkovi, pprap. Markétě Nejed-
lé, pprap. Jaroslavu Kozlovi, prap. 
Peteru Ogurčákovi a rtm. Jiřímu 
Michnovi. Odznak 191. pěší roty za 
příkladnou spolupráci s jednotkou 
aktivních záloh byl udělen Vladisla-
vě Filové ze Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina.                     -tz-

OSLAVY 10. výročí vstupu do NATO proběhly v gotické síni magistrátu pod zá-
štitou primátora Jaroslava Vymazala (dole uprostřed).
                                                                                                         Foto: Lubomír Maštera

Jak bude vypadat žirafí expozice v 
areálu ZOO Jihlava už není tajem-
stvím. Vedení města představilo stu-
dii inspirovanou africkou přírodou 
i praktickými potřebami zoologické 
zahrady.

Partnerem projektu s odhadova-
ným rozpočtem přesahujícím 20 
milionů korun se stala fi rma Sapeli, 
jejíž předseda představenstva předal 
do rukou primátora Jaroslava Vyma-
zala a  ředitelky ZOO Jihlava Elišky 
Kubíkové šek na jeden milion korun. 
Finance budou využity na dofi nan-
cování stavební dokumentace na ži-
rafí expozici. Město Jihlava bude na 
projekt žádat prostředky v progra-
mech EU.

„Výběh pro žirafy chceme dobudovat 
do konce roku 2011. Dokončujeme ta-
ké studii, ve které určíme další rozvoj 
zahrady. Jihlavská zoologická zahra-
da je nejnavštěvovanějším turistickým 
cílem kraje Vysočina, pozornost a další 
rozvoj si zaslouží,“ uvedl ke studii pri-
mátor Jaroslav Vymazal, který ocenil 
přístup partnera výstavby výběhu.

„Tímto darem dokládáme, že projekt 
Žirafy míří do Jihlavy míníme zcela 

Výběh pro žirafy přesáhne 20 milionů

vážně a máme velký zájem dovést jej 
do úspěšného konce,“ uvedl předseda 
představenstva Jaroslav Vrtal. Částka 
navazuje na již předanou první část-
ku ve výši sto tisíc korun, kterou pře-
dala fi rma Sapeli do jihlavské ZOO v 
lednu loňského roku. 

„Žirafí pavilon jsme se snažili navrh-
nout tak, aby se návštěvníci jihlavské 

STUDIE výběhu pro žirafy v jihlavské ZOO ukazuje, že bude možno opravdu 
pozorovat žirafy z výšky jejích hlav.                                               Repro: archiv NJR

Tradiční čtveřici vlajek na jihlavské radnici – města Jihlavy, kraje Vysočina, 
České republiky a Evropské unie – 10. března nahradila pouze tibetská vlaj-
ka. Pod okna své pracovny ji vyvěsil primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Sym-
bolickou podporu Tibetu schválila Rada města Jihlavy, město se tak potřetí 
v řadě připojilo ke stovkám dalších českých obcí a měst. 

Město si připomenulo 50. výročí povstání Tibetu proti čínské okupaci ve 
Lhase, při kterém zemřelo 80 tisíc Tibeťanů a po které odešel tibetský Dalaj-
láma do exilu. Jihlava tím vyjádřila nesouhlas se zavedením tvrdých represí 
vůči mírumilovnému tibetskému lidu.                                                                   -lm-

Primátor vyvěsil vlajku Tibetu

TIBETSKÁ vlajka zavlála nad Masarykovým náměstím v den protestu proti čín-
ské okupaci.                                                                               Foto: Lubomír Maštera

Oznamujeme, že dle § 94 dost. 
1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů se statutární město 
Jihlava stává plátcem daně z při-
dané hodnoty s účinností od 1. 
dubna 2009. Statutárnímu měs-
tu Jihlava bylo přiděleno daňové 
identifi kační číslo CZ00286010.                                                                                                                                      
                                                             -lm-

Město plátcem DPH

Dle obecně závazné vyhlášky č. 
5/2008 o poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je 30. duben 
2009 termínem pro úhradu po-
platku. Poplatek se platí na základě 
poštovní poukázky, kterou již roze-
slal správce poplatku (tj. ekonomic-
ký odbor Magistrátu města Jihlavy. 
Upozorňujeme, že včas nezaplace-
ný poplatek  může být  zvýšen až na 
trojnásobek.

S případnými dotazy se obracejte 
na pracovnice ekonomického odbo-
ru, telefony: 567167415, 567167418 
nebo 567167419.                            -lm-

Upozornění 
ekonomického odboru

ZOO mohli dívat žirafám opravdu z 
očí do očí. Inspirovali jsme se z řešení 
žirafích expozic v jiných zoologických 
zahradách, ať už tuzemských či zahra-
ničních, a snažili se to nejlepší přenést 
do studie pro Jihlavu,“ uvádí tiskové 
materiály autora studie fi rmy Fortis. 

                                                                 -lm-
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Ve dnech 11. - 12. 3. 2009 se v Jih-
lavě konala již 4. mezinárodní kon-
ference „Aktuální problémy cestov-
ního ruchu“, kterou ve spolupráci se 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska pořádala Vysoká 
škola polytechnická Jihlava. Letoš-
ním tématem bylo „Vzdělávání a vý-
zkum v cestovním ruchu“ a na kon-
ferenci na toto téma promluvila řada 
odborníků. O bližší informace jsme 
požádali náměstkyni primátora Ire-
nu Wagnerovou.

Jihlava a cestovní ruch – jak jsme 
na tom?

„Konference potvrdila, že cestovní 
ruch je součástí pozitivního vnímání 
našeho města, a že Jihlava a její okolí 
patří mezi významné turistické de-
stinace v České republice. Cestovní 
ruch je v současné době jedním ze 
základních pilířů rozvoje obcí, za-
městnanosti obyvatel, podnikatel-
ských příležitostí a významným láka-
dlem pro velké investice“. 

Je otázka cestovního ruchu jen 
záležitostí vedení města?

„Myslím si, že je velmi důležité in-
tenzivněji zapojovat i obyvatele a 
podnikatele našeho města, postupně 
je přesvědčit, že rozvoj cestovního 
ruchu v Jihlavě má smysl a že to je je-

Wagnerová: Cestovní ruch  není jen věcí města
den ze způsobů, který jim může za-
bezpečit zaměstnanecké příležitosti 
a otevřít možnosti pro další podni-
kání. Také povědomí občanů o řadě 
významných osobností, které jsou 
s Jihlavou a s jejím okolím spojeny 
(např. Deml, Florian, Mahler, Loos, 
Hoff mann, Zrzavý, Zvěřina, Schum-
peter, Smetana…) patří k zdravému 
patriotismu. Mnozí z nás jistě pro-
cestovali kus světa, mnohdy ale ne-
známe své město a jeho historii“. 

Jak je tomu například za hranice-
mi ČR?

„V rakouském městečku Ybbsitz, 
kde žil před svou smrtí jihlavský 
umělecký kovář Alfred Habermann, 
jsem viděla, jak jsou tamní lidé pyš-
ní na své město, jak nejsou lhostej-
ní ke svému okolí - bylo by pro ně 
ostudou, kdyby neměli před svým 
prahem zameteno. My jsme bohužel 
díky čtyřicetileté totalitě přestali být  
na své město hrdí a spoluzodpovědní 
za jeho vzhled. Ztráta citlivosti, ne-
vzdělanost, lhostejnost, ničení nejen 
památek, ale i rázu krajiny, likvidace 
alejí a remízků – to jsou jen některé 
z mnoha důsledků doby minulé. Ta-
ké přetržení normálního historické-
ho vývoje, to, že v Jihlavě existovaly 
tři rozdílné kultury – česká, německá 
a židovská a naše obrovská nevědo-
most o tomto faktu, jsou jistě jedním 
z důvodů, proč lidé vztah ke svému 
městu buď nemají, nebo jej teprve 
hledají. Jako nesmírně pozitivní vní-
mám nedávné vydání knihy Dějiny 
Jihlavy, která mnohé z nás poučí“.

Co pro turistický ruch dělá měs-
to?

„Městské Infocentrum při kance-

láři primátora pracuje na zvyšování 
kvality a množství propagačních ma-
teriálů i na rozšiřování nabídky turis-
tických atraktivit, kulturního vyžití 
i služeb pro návštěvníky města. Vel-
kou pozornost věnujeme vytváření 
nabídky produktů cestovního ruchu 
(tzv. balíčků služeb), tvorbě měst-
ských turistických okruhů  pro pěší 
i cyklisty, tématicky zaměřených jak 
na historii, památky a přírodní zají-
mavosti, tak na možnost sportovní-
ho vyžití. Snažíme se vytvářet tuto 
nabídku s ohledem nejen na poža-
davky jednotlivých skupin turistů, 
ale i jihlavských obyvatel. Velkým 
úspěchem je získání evropských do-
tací na dva projekty -  prvním je pro-
jekt „Poznejte Gustava Mahlera“ ve 
výši 8,5 mil. Kč a druhým pak pro-
jekt „Turisté, vítejte v Jihlavě“ ve výši 
6,9 mil. Kč“.    

Jaké větší akce letos město může 
nabídnout?

„Jihlava se stane letos velmi atrak-
tivní pro své obyvatele i pro návštěv-
níky města díky nabídce kulturních 
a společenských projektů, na jejichž 
přípravách intenzivně pracuje tým 
lidí. 17. dubna se otevřou brány Dol-
norakouské zemské výstavy, která se 
ponese ve znamení společné histo-
rie Česka a Rakouska a připomene  
pád „železné opony“ před dvaceti le-

ty. Dům Gustava Mahlera je jedním 
z partnerů výstavy, která bude probí-
hat ve městech Raabs, Horn a Telč. 
V rámci této výstavy čekáme větší 
návštěvnost města Jihlavy. Dalším 
významným počinem bude červno-
vé 13. setkání hornických měst tzv.
„Havíření“, jehož je v letošním roce 
Jihlava pořadatelem. Kromě boha-
tého kulturního programu včetně 
havířského průvodu, přednášek a 
„skoku přes kůži“ mohou návštěvní-
ci zhlédnout výstavu o jihlavské his-
torii v díle Gustava Kruma v Horác-
kém divadle a na Bráně Matky Boží a 
výstavu mapující život a dílo Johan-
na Haupta ve vstupní hale jihlavské 
radnice. Kromě tradičních festivalů 
– festivalu G. Mahlera Hudba tisíců 
a Festivalu dokumentárních fi lmů - 
bude na podzim tohoto roku velkým 
lákadlem výstava grafi k a plakátů Pa-
bla Picassa v Domě Gustava Mahle-
ra, kterou chystáme ve spolupráci 
s heidenheimským Kunstmuzeem. 
Město Jihlavu také mnoha dětem 
přiblížil Večerníček s příběhy o jež-
ku Aladinovi, chystáme pro ně i řadu 
zajímavých novinek – např. pexeso 
či omalovánky s jihlavskými moti-
vy. Věřím, že práce na zkvalitňování 
nabídky služeb návštěvníkům i jih-
lavským občanům přispěje k tomu, 
abychom své město měli rádi“.    -lm-

Irena 
Wagnerová

Možnost získání vyjádření 
k souladu projektového 

záměru spadajícího 
do tématických operačních 

programů s IPRM
Dne 17. 2. 2009 Zastupitelstvo 

města Jihlavy schválilo aktualizaci 
dokumentu IPRM (verze 1.2), kde 
v rámci schválených změn došlo mi-
mo jiné k rozšíření dokumentu a je-
ho příloh o aktivity spadající svým 
obsahem a zaměřením do tématic-
kých operačních programů (TOP). 

V rámci rozšíření dokumentu 
IPRM o aktivity TOP byly v maxi-
málním možném rozsahu s ohledem 
na pravidla IPRM zohledněny při-
pomínky odborné i široké veřejnos-
ti, které obdržel odbor rozvoje města 
na základě možnosti připomínkování 

těchto navržených aktivit TOP uve-
řejněné dne 7. 2. 2009 na interneto-
vých stránkách statutárního města 
Jihlavy.

Aktualizace dokumentu IPRM 
a jeho příloh o aktivity TOP nově 
umožní předkladatelům projekto-
vých záměrů spadajících do téma-
tických operačních programů, které 
budou realizovány na území statu-
tárního města Jihlavy a budou svým 
obsahem a zaměřením spadat do ně-
které z těchto nových aktivit zaměře-
ných na TOP, získat vyjádření k sou-
ladu jejich projektového záměru s 
IPRM, což jim umožní 10% bodové 
zvýhodnění z celkového počtu dosa-
žených bodů při věcném hodnocení 
jejich projektového záměru v rámci 
příslušného tématického operačního 
programu.

Podrobné informace o možnosti 
získání vyjádření k souladu předlo-
žených projektových záměrů TOP s 
IPRM, přesný popis celého postupu 
a formulář potřebný pro  předložení 
této žádosti jsou zveřejněny na in-
ternetových stránkách statutárního 
města Jihlavy (www.jihlava.cz) v sek-
ci Integrovaný plán rozvoje města, v 
záložce „Výzvy“ v odkazu „Možnost 
získání vyjádření k souladu projek-
tového záměru TOP s IPRM“. Bliž-
ší informace případně podá mana-
žer IPRM Bc. Iveta Dvořáková, tel.: 
567 167 478.

Informace pro odbornou veřejnost

Poskytnutí dotací
Město poskytne následující fi nanč-

ní dotace:
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 4.000,- Kč
- na pronájem sportoviště pro růz-

né soutěže - petang, kuželky, šipky
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 21.700,- Kč
- na pronájem bazénu ZŠ Demlova 

- plavání
Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, 
Základní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava 12.000,- Kč
- na masáže a solné jeskyně
Centrum pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina                                  
Vrchlického 57, Jihlava 1.930,- Kč

Další dotace města
Usnesení z 59. schůze rady města

- na nákup kompenzačních pomů-
cek do půjčovny organizace - násta-
vec na WC - 2 ks a chodítko čtyřbo-
dové kráčející

Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením v ČR, 

Okresní organizace SPMP ČR Jih-
lava

Vrchlického 57, Jihlava 30.000,- Kč
- na ubytování na psychorehabi-

litačním pobytu v rekreačním stře-
disku Lesák, Chlum u Třeboně ve 
dnech 15. 8. - 22. 8. 2009 

ROSKA  JIHLAVA region. org. 
Unie Roska v ČR                                 

Březinova 136, Jihlava 2.500,- Kč
- na pronájem bazénu ZŠ Demlova
ROSKA  JIHLAVA region. org. 

Unie Roska v ČR                                 
Březinova 136, Jihlava 4.100,- Kč
- na pronájem tělocvičny v Domě 

dětí a mládeže, Brněnská 29, Jihlava
                                                                -lm-



STRANA     4 Aktuality NJR - DUBEN  2009

R. Havlínová: Odpadové hospodářství je 
o osobní odpovědnosti každého z nás

Dávno pryč je doba, kdy jsme si s 
odpady nedělali žádné starosti. Celo-
světově možná máme velký problém 
do budoucna, lokální problémy musí 
řešit čas od času každý. Odpadovým 
hospodářstvím města se zabývá Re-
nata Havlínová z odboru životního 
prostředí magistrátu. Zeptali jsme se 
proto na problémy města v této ob-
lasti.

Odpadů je pořád víc a víc. Čím 
to?

„Je zřejmé, že na rostoucí množství 
odpadů má vliv  zvyšující se životní 
úroveň. Pokud vyjdeme ze statisti-
ky, že každý člověk vyprodukuje za 
rok asi 250 kg odpadů, pak  na konto 
průměrné čtyřčlenné rodiny přibude 
každý rok jedna tuna odpadu. 

Díky určitým kulturním a hygie-
nickým návykům nemusíme řešit, 
co s těmi odpadky uděláme. Každý 
máme svou popelnici, kam odpadky 
odkládáme a považujeme za samo-
zřejmé,  že jednou týdně přijede au-
to  svozové společnosti, které je od-
veze někam mimo náš dohled.“ 

Tuna odpadu takového materi-
álu, jako je papír, obaly, igelitky 
a PET lahve – to asi zabere pěkný 
prostor…

„Zkusme si ale představit, že by 
svozové společnosti neexistovaly a 
svět by se sestával ze samých  čtyř-
členných rodin, které by měly k dis-
pozici  určitý vymezený prostor, na 
němž by hospodařily.  

Ve chvíli, kdy by počet odpadků, 
které daná rodina vyprodukovala, 
převýšil určitou hranici, zákonitě by 
přišla otázka: kam s nimi? 

Skládkování se této rodině neo-
svědčilo, neboť nejen že jí ubírá ži-
votní prostor, nepůsobí esteticky a 
zapáchá, ale zároveň poškozuje půdu 
a kontaminuje vodu.“

Spálit?
„Může se pokusit tu hromadu spá-

lit, ale zjistí, že vzduch se stává ne-
dýchatelným. A pak přijde někdo, 
kdo si uvědomí, že máme omezené 
množství přírodních zdrojů a pokusí 
se z té nevábné hromady něco znovu 
použít. 

Možná, že jednou dospějeme 
všichni k poznání, že nejlepší je žít 
tak, abychom produkovali co nejmé-
ně odpadů a to ještě takových, které 
nebudou zatěžovat životní prostředí 
a které budeme umět znovu použít.“

Taková je asi fi lozofi e odpadové-
ho hospodářství?

„Ano.  Na prvním místě hierarchie 
nakládání s odpady je předcházení 
jejich vzniku a pak jejich materiálo-
vé využívání. Na základě zkušenos-
ti s narůstající produkcí odpadů se 
znovu začíná uvažovat také o jejich 
energetickém využití. Ukládat odpad 
na skládky je až posledním možným 
řešením.  

Málokdo ví, že tato hierarchie na-
kládání s odpadem je zakotvena ta-
ké legislativně. Zákon o odpadech v 
tomto směru hovoří jasně.“

Prosím konkrétně…
„Každý je při své činnosti povinen 

předcházet vzniku odpadů, omezo-
vat jeho množství a přednostně jej 
využívat. Ty odpady, u nichž se ne-
najde způsob, jak je využít, musí být 
odstraněny způsobem, který neohro-
žuje lidské zdraví ani přírodu. To mi-
mo jiné znamená, že třídit odpad je 
povinností každého občana.“

Ale vyplácí se to fi nančně?
„V souvislosti s krizí na trhu se se 

separovaným odpadem nabízí otáz-
ka, jestli se vyplatí ještě třídit. Do-
mnívám se, že z  hlediska životního 
prostředí určitě. Podle expertů po-

stihuje pokles cen spojený s pokle-
sem zájmu o druhotné suroviny svět 
pravidelně jednou za čtyři až šest let. 
Obvykle tento stav trvá půl roku až 
rok a potom se trh vrátí do původní-
ho stavu. 

Bohužel současný výkyv cen je 
mnohem větší a tak i návrat k pů-
vodnímu stavu může trvat déle. Ješ-
tě před rokem se plasty i papír vyku-
povaly jako cenná surovina, dnes za 
jejich odevzdání musí město platit. I 
přes tento negativní ekonomický do-
pad se ale vedení města rozhodlo, že 
fungující systém separace fi nančně 
podpoří.“  

Připomeňte, co v Jihlavě třídí-
me?

„Hlavní složky, které v Jihlavě sepa-
rujeme, jsou všeobecně známé: pa-
pír, plast, nápojové kartony a sklo. 

Další komoditou, u které je zaruče-
no ekologické zpracování a využití, 
je elektrozařízení. Zde je zajištěn sys-
tém  zpětného odběru. Nová elektro-
zařízení  jsou označena symbolem 
přeškrtnuté popelnice, což znamená, 
že nesmí být umístěna do kontejneru 
na směsný odpad, ale do místa zpět-
ného odběru. Toto označení může 
být umístěno také na obalu, návodu 
k použití nebo na záručním listu. 

Totéž platí pro elektrozařízení vy-
robená před rokem 2005. I když 
symbol chybí, neznamená to, že mo-

hou skončit v příkopu u silnice nebo 
v lese. I jejich místo je na sběrném 
dvoře nebo u koncových prodejců. 
Ve většině prodejen však může zá-
kazník odevzdat pouze tolik vyslou-
žilých elektrozařízení, kolik nových 
tam zakoupí. Důležité je vědět, že 
předání elektrozařízení je na všech 
místech zpětného odběru bezplat-
né.“ 

Co hrozí tomu, kdo vozí odpad 
do lesa nebo zakládá černé sklád-
ky jiným způsobem?

„V tomto případě se fyzická osoba 
dopouští přestupku na úseku ochra-
ny životního prostředí a hrozí ji po-

kuta až do výše 10 000 Kč. Pokuta až 
do výše 200 000 Kč  hrozí právnické 
osobě nebo fyzické osobě, která je 
podnikatelem a která znečistí veřej-
né prostranství nebo odloží věc mi-
mo vyhrazené místo.“

Je asi otázkou, zda taková poku-
ta postačuje, ale to tady nevyřeší-
me…

„Lidé, kteří se chtějí zbavit napří-
klad nefunkčních mikrovlnek, tele-
vizí a ledniček, ale i starého nábyt-
ku nebo textilu,  mají hned několik 
možností. Nejen vysloužilá elektro-
zařízení, ale i objemný  a nebezpečný 
odpad, kovy a odpad z údržby zeleně 
mohou občané zdarma odevzdat ve 
sběrném dvoře, popřípadě přímo na 
skládce v Henčově nebo v rámci mo-
bilního svozu.“ 

Přesto tento odpad často končí 
vedle kontejnerů…

„Lidé zřejmě v dobré víře odloží 
vysloužilou postel, matrace nebo ná-
bytek do kontejnerového stání a oče-
kávají, že tento objemný odpad bu-
de při pravidelném vývozu odvezen. 
Neuvědomují si ovšem, že se tímto 
jednáním stávají také oni zakladateli 
černých skládek. Neboť podle vyhláš-
ky města lze odpad ukládat pouze na 
místa k tomu určená. A to kontejne-
rová stání nejsou. 

Náklady na odstranění černých 

skládek z kontejnerových stání činily 
v uplynulém roce 341 000 Kč. A prv-
ní čtvrtletí roku 2009 dává tušit, že 
se situace bude opakovat, neboť od 
počátku roku jsme objednali úklid již 
190 černých skládek velkoobjemo-
vých odpadů z kontejnerových stání.“

Jak jsou využívány občany mobil-
ní svozy?

„Zejména mobilní svozy se staly 
službou občany velmi využívanou. V 
loňském roce bylo při mobilním svo-
zu sebráno 570 tun odpadu a celkové 
náklady na tyto svozy činili 1,3 mili-
ónu korun.  

V uplynulých letech radnice orga-
nizovala pro občany Jihlavy  mobilní 
svozy odpadů dvakrát do roka, letos 
ale zřejmě proběhne pouze svoz jar-
ní. Důvodem je nepříznivý ekono-
mický vývoj a s ním související potře-
ba úspor. Proto bychom rádi vyzvali 
občany, aby využili jarních termínů. 
Tento úsporný režim se nedotkne 
sběrných dvorů, kam je možné od-
kládat odpady bezúplatně po celý 
rok.“

Jak je to s fi nancováním odpado-
vého hospodářství? Pokryje míst-
ní poplatek náklady, které musí 
město vynaložit v souvislosti s od-
straňováním odpadů?

„Výše místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů se pro 
rok 2009 nemění. Sazba poplatku 
činí  500 Kč na osobu a kalendářní 
rok. Jedná se o maximální výši, kte-
rou může město od občanů vybírat, 
skutečné náklady připadající na po-
platníka jsou však ještě o 200 Kč vyš-
ší, neboť na nakládání s komunálními 
odpady bylo v loňském roce vynalo-
ženo více než 36 milionů.“

Jak tedy hospodařit s odpady, 
abychom ušetřili?

„Každodenní zkušenost mě pře-
svědčuje o tom, že odpadové hospo-
dářství je organismus. Aby systém 
fungoval, musí fungovat všechny je-
ho části. Každá i sebemenší odchylka 
uvnitř části se může projevit dříve či 
později velmi dramaticky. 

Začíná to už u územních plánů, kte-
ré by měly zohledňovat požadavky 
odpadového hospodářství, tzn. měly 
by počítat s plochami pro umísťování 
kontejnerů jak na  směsný komunál-
ní, tak i separovaný odpad, měly by 
zohledňovat docházkovou vzdále-
nost i počty obyvatel na jedno sběrné 
hnízdo. 

Rovněž pro zajištění obslužnosti 
svozovými vozidly sehrává důležitou 
roli průjezdnost vozovky a dostup-
nost dané lokality. V tomto systému 
má však místo i každý občan. Stačí 
nezaparkovat auto před kontejnery v 
den vývozu, rozřezat krabice a sešla-
pat všechny plastové lahve před jejich 
uložením do kontejneru a důsledně 
využívat bezplatných služeb sběrné-
ho dvora. Odpadové hospodářství je 
z velké části o osobní odpovědnosti 
každého z nás. Stačí si to jen uvědo-
mit.“                                                        -lm-

RENATA HAVLÍNOVÁ z odboru životního prostředí magistrátu řeší odpadové 
hospodaření Jihlavy.                                                                              Foto: archiv NJR 
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Zimní stadion nutně potřebuje 12 milionů
Generální rekonstrukce Horáckého 

zimního stadionu (HZS) zatím ne-
má stanovený přesný termín, to však 
neznamená, že by stadion nestárnul. 

Do rady města byl předložen mate-
riál o současném stavu stavby, který 
zpracoval odbor správy realit města 
(OSR). „Sportovní areál je přes pa-
desát let starý a v historii probíhaly 
pouze částečné rekonstrukce. Je tedy 
zřejmé, že bude nutno do stadionu in-
vestovat,“ řekl náměstek primátora 
Petr Pospíchal. 

Podle jeho slov je zvlášť potřebná 
oprava prosklené stěny na jižní stra-
ně. „Z odborného posudku vyplývá, že 
vlivem koroze hrozí vypadnutí skleně-
ných tabulí a jediným možným způso-
bem opravy je kompletní výměna pro-
sklení,“ řekl Pospíchal.  

Od doby realizace zásadnějších 
oprav, popř. rekonstrukce částí are-
álu, proběhlo již delší časové obdo-
bí. V posledním období vlastnictví 
tohoto areálu bývalým vlastníkem 
(SK Jihlava) byla prováděna pouze 
nejnutnější údržba a opravy areálu 
(1980 - 2005). Jedinou opravou vět-
šího charakteru byla změna techno-
logie chlazení (1997), která však ne-
byla technologicky dotažena.

V roce 2005 byly na stav HZS rov-
něž odborem rozvoje města (ORM) 
vypracovány dvě odborné studie ve 
kterých byl velmi špatný technický 
stav a nutnost generální rekonstruk-
ce zmiňován.

„Město Jihlava se vlastníkem areálu 
HZS stalo v prosinci roku 2005. Vzhle-
dem k nutnosti celkové rekonstrukce 
byly v areálu v období 2006 - 2008 
zajištěny pouze nejnutnější opravy a 
údržba tak, aby areál byl v provozu-
schopném stavu do započetí celkové 
rekonstrukce. Opravy zajišťoval v roce 
2006 HC Dukla Jihlava ( formou pří-
spěvku) a letech 2007 - 2008 město 
Jihlava prostřednictvím OSR,“ popsal 
historii stadionu náměstek Petr Po-
spíchal.

Jednalo se o následující opravy 
většího charakteru:

- Oprava kompenzace jalového od-
běru el. energie

- Oprava světlíku hlavní konstrukce 
střešního pláště

- Oprava ocelové střešní konstruk-

ce (narovnání zdeformovaných prv-
ků)

- Oprava sociálního zařízení (lo-
kální rozvody vody, odpadů, výměna 
sanitární techniky)

- Oprava technologie chlazení 
(kompresorovna, elektromotory, 
servoventily)

- Oprava zásobníků TUV
- Oprava střešní konstrukce nad 

objektem Tolstého ulice
- Oprava elektroinstalace a hromo-

svodu

„Je nutné si uvědomit, že v rámci to-
hoto sportovního zařízení je v objektu 
umístěno značné množství technologic-
kých součástí (rozvody vody, odpadů, 
rozvody elektro, sdělovací prostředky, 
rozvody topení, plynu, technologie chla-
zení). Všechny tyto podstatné techno-
logické části jsou již za hranicí své ži-
votnosti včetně morálního opotřebení,“ 
připomenul Pospíchal. 

Dalším zásadním problémem je 
skutečnost, že v minulosti byly pro-
vedeny různé opravy a úpravy nejen 
technologických částí ale i stavebně 
technického vybavení, které nebyly 
nijak dokumentovány. Další značnou 
nevýhodou těchto zařízení je vliv na 
celkovou spotřebu energií (el. ener-
gie, plyn, voda) v rámci areálu bez 
zpětné návratnosti.

Velkým provozním problémem je 
skutečnost, že je velmi problema-
tické provádět opravy těchto tech-
nologických zařízení a to především 
z důvodů, že fi rmy, které se těmito 
technologiemi zabývaly, již neexis-
tují, popř. již na tyto technologie ne-
jsou k dispozici náhradí díly. Např. 
opravu určitých části technologie 
chlazení je schopna zajistit jediná 
fi rma na území ČR (Chlazení Cho-
ceň).

„Střešní konstrukce nad hlavní tré-
ninkovou plochou v současnosti ne-
odpovídá na zatížení dle norem ČSN 
a v případě zatížení sněhem je nutné 
provádět jeho úklid, což vzhledem k 
chybějící dostupné mechanizaci není 
z hlediska bezpečnosti práce ideální,“ 
popsal náměstek Pospíchal další sla-
binu stadionu.

Tím výčet však nekončí. Obrov-
ským  problémem je naprosto kata-
strofální stav hráčských kabin všech 
věkových kategorií. “V těchto prosto-

rách je nedostatečný systém vytápění, 
větrání je zajištěno pouze přirozeným 
způsobem (otvírání oken), chybí nu-
cené větrání, klimatizace a další nutné 
vybavení. Tato skutečnost způsobuje v 
kabinách neustálou vlhkost a zápach,“ 
popsal situaci Pospíchal. Je velmi re-
álné, že v případě kontroly ze strany 
KHS by došlo k omezení popř. uza-
vření těchto prostor.

Rovněž stav drtivé většiny ostat-
ních konstrukcí odpovídá stáří a je-
jich užívání a je nutné provést jejich 
obnovu (dřevěná okna, ocelová ok-
na, asfaltové střešní krytiny, omítky a 
dlažby, sanitární vybavení, omítky...).

V současné době není stanoven 
přesný termín zahájení celkové re-
konstrukce areálu. Zastupitelé by 
měli mít na pořadu jednání HZS 
v dubnovém termínu. Závěr zprávy 
OSR pro vedení města je jasný - není 
již možné HZS provozovat s prove-
dením pouze nejnutnějších staveb-
ních úprav, ale je nutné přistoupit k 
provedení oprav, které zajistí provo-
zuschopnost areálu v období alespoň 
l  roku až 3 let.

Jedná se o následující výčet nut-
ných oprav dle priorit:

1) výměna oběhových čerpadel 
etanolu - 100 tis. Kč na čerpadla již 
nejsou náhradí díly

2) GO šoupěte šroubového kom-
presoru - 300 tis. Kč nutná GO, cca 
35 000 hodin provozu

3) výměna ložisek motoru kom-
presorů - 100 tis. Kč pro zachování 
provozuschopnosti

4) oprava rozvaděče MaR - 200 tis. 
Kč napojení na dálkový režim, vý-
měna prvků

5) vyčištění kondenzátorů, trub-
kovnice - 100 tis. Kč pro zajištění 
chladu

6) výměna vany vodního hospo-
dářství - 100 tis, Kč stávající vana 
prosakuje

7) výměna čerpadla čpavku - 100 
tis. Kč nutné pro zajištění provozu-
schopnosti technologie

8) výměna mantinelů - 2 mil. Kč 
nutné pro zajištění provozuschop-
nosti

9) oprava kabin - 300 tis. Kč nej-
nutnější opravy prostor

10) výměna otopných těles (kabi-

ny, tělocvična,...) - 500 tis. Kč tělesa 
netěsní, dochází k poškození

11) oprava časomíry - 100 tis. Kč 
nutná výměna zastaralých dílů

12) oprava střechy nad tělocvičnou                                                  
500 tis. Kč zamezení zátoků do ob-
jektu

13) výměna dešťových svodů                                                           
300 tis. Kč, dešťové svody jsou v ha-
varijním stavu

l4) výměna vchodových dveří 
(Smetanovy Sady) - 500 tis. Kč, dve-
ře nesplňuji normu pro únikové vý-
chody

15) oprava prosklené stěny (Sme-
tanovy Sady) - 1,5 mil. Kč, nebezpe-
čí uvolnění a pádu skleněných tabulí

16) výměna kotlů TUV - 300 tis. 
Kč za hranicí životnosti, značná spo-
třeba

17) výměna hlavního osvětlení - 2 
mil. Kč na stávající osvětlení již ne-
jsou náhradí díly

18) výměna sedadel pro diváky - 2 
mil. Kč

19) oprava ventilace šaten - 500 tis. 
Kč

20) oprava WC pro veřejnost - 400 
tis. Kč

Výše uvedené fi nanční náklady jsou 
pouze orientační.

Přesnější rozsah nákladů bude 
možné stanovit po vypracování pro-
jektové dokumentace. Celkem - 11,9 
mil. Kč

Zpráva OSR popisuje i možné 
následky, co se může stát, pokud 
k opravám nedojde.

V případě neprovedení bodů 1-7 
hrozí v sezóně reálná hrozba havárie 
těchto technologických zařízení, kte-
rá může způsobit odstavení provozu 
areálu na několik týdnů popř. měsí-
ců.

V případě neprovedení bodů 8 - 19 
je ohrožena především bezpečnost a 
zdraví veřejnosti při návštěvě areálu 
(prosklená stěna, vchodové dveře...) 
popř. bezpečnost a zdraví dalších 
uživatelů areálu - hráči, pronajima-
telé, zaměstnanci HC Dukly Jihlava 
s.r.o. (odsávání kabin, mantinely, to-
pení...) popř. hrozí značné poškození 
majetku města, popř. majetku v areá-
lu umístěného ať už je tento majetek 
ve vlastnictví města, HC, popř. FO).  

                                                            -lm-

Koncem února skončila závěrečná, 
třetí etapa olfaktometrické studie 
NOS JIHLAVY, jejímž úkolem bylo 
objektivizovat tolikrát diskutovaný 
vliv průmyslové zóny Jihlavy na kva-
litu ovzduší tohoto města.

 Jsme rádi, že prakticky všichni zú-
častnění dobrovolníci přistoupili ke 
svému úkolu svědomitě a svoje po-
zorování – tedy čichání, vzali váž-
ně. Podle vyplněných protokolů a 
dalších relevantních podkladů (me-
teorologická data) se budeme v ná-
sledujících dnech snažit bez zaujetí 
posoudit jak velká část pachové zá-
těže města připadá na vrub průmys-
lové zóny a jakou část vytvářejí jiné, 
lokální zdroje s místně vyšší intenzi-
tou pachu.

Řada našich respondentů nám 

Poděkování „čichačům“
poskytla údaje nad požadovaný rá-
mec pozorování. Za jejich snahu jim 
mnohokrát děkujeme a jen lituje-
me, že není v našich silách každému 
z nich odpovědět nebo aspoň podě-
kovat.

Výsledky celé studie budou po 
zpracování nejprve předány v sou-
ladu s obchodním zákoníkem zada-
vateli, jímž je Krajský úřad kraje Vy-
sočina spolu s Magistrátem města 
Jihlavy. Teprve po jejich schválení a 
souhlasu mohou být výsledky uvol-
něny ke zveřejnění v mediích. Prosí-
me tedy všechny, jimž není osud ži-
votního prostředí v Jihlavě lhostejný, 
o maximální pochopení. 

                                           Ivan Koláčný, 
                             ZÚ se sídlem v Brně

Také v březnu strážníci Městské policie zachraňovali lidské životy. „Na 
základě oznámení strážníci městské policie zajišťovali otevření bytu ženy, která 
přestala vycházet ven. Po otevření bytu bylo zjištěno, že se uvnitř nachází žena, 
která před pěti dny upadla v obývacím pokoji a nemohla si přivolat pomoc,“ řekl 
Stanislav Maštera, zástupce ředitele MP. Při běžné pochůzkové činnosti a při 
řešení drobných krádeží bylo zadrženo šest osob, po kterých bylo vyhlášeno 
pátrání. Ve dvou případech byli zjištěni řidiči, kteří řídili motorové vozidlo 
v době zákazu řízení. Na základě oznámení byl nalezen ukradený přívěsný 
vozík.                                                                                                                                 -lm-

Strážníci zachraňovali lidské životy
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Osobám provozujícím zemědělskou výrobu, které se dosud nezaevidovali 
do evidence zemědělského podnikatele, tzn. že nevlastní Osvědčení země-
dělského podnikatele a jsou dosud pouze držiteli Osvědčení samostatně hos-
podařícího rolníka, vydaného obecním úřadem v místě bydliště, platí toto 
Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka do 1. května 2009. Pokud 
tito podnikatelé – samostatně hospodařící rolníci - nepožádají  do 1. květ-
na 2009 o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, pozbývají 
oprávnění k podnikání v zemědělství.

O zaevidování do evidence zemědělského podnikatele mohou požádat u 
obecního živnostenského úřadu magistrátu města Jihlavy žadatelé, kteří mají 
bydliště ve správním obvodu magistrátu. K žádosti je třeba doložit občanský 
průkaz a uhradit správní poplatek 1.000 Kč přímo na obecním živnosten-
ském úřadu, který sídlí na adrese Třebízského 16, Jihlava. 

Úřední hodiny jsou pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., pátek 8.00 - 11.00 
hod. Případné dotazy na tel. č. 567 167 360, 567 167 396.                            -lm-

Ve dnech 5. a 6. června 2009 se v 
České republice podruhé uskuteční 
volby do Evropského parlamentu, je-
hož smyslem je reprezentovat zájmy 
občanů Evropské unie. Poslanci Par-
lamentu jsou voleni přímou volbou 
každých pět let.

Hlasování bude probíhat ve stá-
lých volebních okrscích. Informace 
o tom, kam jít volit, získáte na inter-
netových stránkách města v odkazu 
Mapy města (GIS) v projektu „VOL-
BY“, dále z oznámení, které bude vy-
věšeno na výlepových plochách ve 
městě, zveřejněno v červnovém vy-
dání Novin jihlavské radnice, umís-
těno na internetových stránkách 
města www.jihlava.cz a z informač-
ního letáku přiloženého k hlasova-
cím lístkům, které dostanete nejpoz-
ději 2. června do vašich poštovních 
schránek. 

Pokud požádáte o voličský průkaz, 

V červnu budeme volit do EP

můžete hlasovat v jakékoli volební 
místnosti na území ČR. Žádost o 
vydání voličského průkazu můžete 
podat na správním oddělení, eviden-
ci obyvatel nejpozději do 21. května 
2009 do 16.00 hod., buďto osobně, 
anebo poštou s ověřeným podpisem 
tak, aby v uvedené lhůtě byla žádost 
úřadu doručena.

Občané jiných členských států EU, 
kteří jsou vedeni v evidenci obyva-
tel magistrátu města Jihlavy, mohou 
požádat o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu. Žádosti přijímá nejpozději do 26. 
dubna 2009 do 16.00 hodin správní 
oddělení, evidence obyvatel. 

Úkoly stanovené zákonem o vol-
bách do Evropského parlamentu 
město Jihlava zajišťuje také pro obec 
Šimanov, jejíž zastupitelé se v  pro-
sinci loňského roku vzdali funkcí ve 
vedení obce.                                       -lm-

MAGISTRÁT města zahájil přípravy na volby do Evropského parlamentu
                                                                                                                      Foto: archív NJR

Během archeologického průzku-
mu byly při jižní zdi kostela 
Povýšení sv. Kříže v Jihlavě nalezeny 
pozůstatky lidské kostry. 

„Jde o křesťanský kostrový pohřeb 
člověka střední postavy na zádech. 
Zatím se ještě nepodařilo určit stáří, 
předpokládáme ale, že osoba zde 
byl pohřbena dříve než v polovině 
osmnáctého století, kdy kostel začala 
užívat armáda. Může být i starší, 
to prokáže další výzkum,“ uvedl 
archeolog David Zimola. Následně 
bude nález vybrán a odeslán na 
antropologickou expertízu, která je 
schopna poskytnout údaje o stáří a 
pohlaví nalezené osoby, ale také o 
tom, jakými trpěla nemocemi atd. 

Kosterní nálezy jsou v kostelech 
a jejich okolí poměrně časté, ani 
tento nález není raritní, už ve 
čtyřicátých letech dvacátého století 
byly v tomto kostele nalezeny 
kosti, ale po překopech nebyly v 
původních anatomických polohách. 
„Pravděpodobně nešlo o významného 
občana města nebo představitele 
církve, uctívané osobnosti bývaly 
pohřbívány na významnějších místech 
kostela. Zatím jsme v jeho blízkosti 
nenalezli žádné předměty,“ upřesnil 
David Zimola.

Pro archeology jsou však více než 

Podlaha kostela Povýšení sv. Kříže 
v Jihlavě skrývala kostlivce

kostry zajímavější nová zjištění o 
samotné budově kostela. „Pro nás 
jsou zajímavé stavebně historické 
prvky, například odhalené patky 
sloupů, výklenky, nebo jsme objevili 
zazděný vstup do kostela z jihu, o 
kterém jsme dosud nevěděli,“ řekl 
David Zimola. Archeologický 
průzkum bude průběžně pokračovat 
s rekonstrukcí kostela, která potrvá 
do roku 2010.  

Nejviditelnější zásah rekonstrukce 
chrámu Povýšení sv. Kříže už 
byl proveden - zeď, která po dvě 
staletí dělila kostel na poloviny, už 
neexistuje. Během rekonstrukce se 
budou odvlhčovat zdi, opravovat 
krov a střecha, venkovní omítky, v 
kostele budou nová okna, dveře, 
osvětlení a zázemí například pro 
pořádání kulturních akcí. První 
etapa rekonstrukce přijde na 

necelých 20 milionů korun. Jihlavě 
se podařilo na akci získat dotaci 
v projektu Obnova kulturního 
dědictví v Jihlavě  Finanční 
mechanismu EHP (tzv. norské 
fondy) ve výši 249 999 eur (cca 
7,2 milionu korun). První část 
rekonstrukce skončí v roce 2010.  
V druhé etapě by mělo dojít na 
obnovu fresek, výzdoby atd. 

Dominikánský kostel, sestávající 
z halového trojlodí s dlouhým 
presbyteriem, byl založen roku 
1247 a budován pod vlivem 
francouzské gotiky. Ve 13. století 
byly dokončeny obvodové zdi, 
vstupní portál a triumfální oblouk. 
Zaklenutí kostela se uskutečnilo až 
v 80. letech 14. století. Po požárech 
v 16. století byl kostel opravován v 
renesančním duchu. V roce 1871 
byl kostel zrušen, předán armádě, 
ta ho jako kasárna a skladiště 
používala až do roku 1947. Od roku 
1947 má kostel na 99 let v pronájmu 
Československá církev husitská, 
která nyní přesunula bohoslužby na 
faru. Kostel koupilo město v roce 
2005 v dražbě za 6 milionů korun. 
Kromě obvyklého chrámového 
vybavení je cenným artefaktem 
Pieta - pískovcová socha Jana Štur-
sy.                                                -lm-, rt-

STÁŘÍ kostlivce dosud není známo.                                                  Foto: archív NJR

Informace pro odbornou veřejnost

Legendární hokejový trenér Jaro-
slav Pitner, který v roce 1972 dovedl 
československou reprezentaci k tri-
umfu na mistrovství světa, 20. března 
zemřel. Jméno velké sportovní osob-
nosti je spojeno především s klubem 
Dukla Jihlava, s nímž získal osm mis-
trovských titulů. Zpráva o úmrtí při-
šla jeden den poté, kdy jihlavští radní 
na své schůzi navrhli udělit Jaroslavu 
Pitnerovi nejvyšší cenu, kterou Jih-
lava uděluje - Cenu města Jihlavy. O 
udělení cen nominovaným osobnos-
tem rozhoduje zastupitelstvo. „Ve-

Trenér Pitner navržen na Cenu města
dení města vyjadřuje soustrast, odešla 
jedna z největších osobností nejen jih-
lavského, ale českého hokeje. V oka-
mžik, kdy radní schvalovali nominaci 
pana Pitnera na Cenu města Jihlavy, 
nikdo z nás netušil, že už druhý den to 
bude nominace in-memoriam. Je nám 
to velmi líto,“ uvedl primátor Jaroslav 
Vymazal. Udělení Cen města Jihla-
vy bude schvalovat zastupitelstvo na 
svém nejbližším jednání 14. dubna.

Jaroslav Pitner působil v Dukle od 
roku 1958 po dlouhých 24 let. Kouč 
s pověstí maximalisty vedl v letech 
1966 až 1973 souběžně také národní 
mužstvo a spolu s Vladimírem Kost-
kou získali stříbro a bronz na olym-
pijských hrách a také titul mistrů 
světa. Jaroslav Pitner pravidelně na-
vštěvoval domácí zápasy Jihlavy, až v 
poslední sezóně mu to zdravotní stav 
nedovolil.                                           -lm-

Jaroslav 
Pitner

Podnikání v zemědělství 
- Osvědčení samostatně  hospodařícího rolníka
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V lednu letošního roku jsme se 
formou ankety ptali obyvatel města 
Jihlavy na problémy, které považu-
jí ve městě za nejdůležitější a jejichž 
řešením by se radnice měla priorit-
ně zabývat. Tato anketa navazovala 
na Fórum Zdravého města a místní 
Agendy 21 (dále jen FZM), které 
se uskutečnilo 18. listopadu 2008. 
Účastníci tohoto fóra (87 lidí) spo-
lečně naformulovali 17 problematic-
kých témat, která trápí město Jihlavu. 
Z těchto sedmnácti problematických 
okruhů bylo následujícím hlasová-
ním vybráno deset největších pro-
blémů, tzv. Desatero problémů měs-
ta Jihlavy.  

Totožných 17 témat bylo v rámci 
anketního průzkumu nabídnuto také 
veřejnosti. Anketního průzkumu se 
zúčastnilo celkem 269 respondentů. 

Ověření výstupů z FZM formou 
ankety jsme zrealizovali zejména 
proto, že jsme si plně vědomi, že 
FZM se nemohl nebo nechtěl zú-
častnit každý. Z tohoto důvodu jsme 
chtěli dát všem občanům města Jih-
lavy možnost vyjádřit názor na pro-
blémy města Jihlavy.

Vyhodnocení výstupů z FZM a vý-
sledků následné ankety jsme získa-
li zajímavé informace. Jak účastníci 
FZM, tak respondenti ankety pova-
žují za nejdůležitější následující pro-
blémy města:

B1 přibývání zpevněných ploch 
+ nedostatek klidových zelených 
ploch,

B2 emise do ovzduší + hlukové 
emise z průmyslu a dopravy (ekolo-
gizace MHD),

C1 chybí dostatek bezpečných a 
kvalitních koridorů pro pěší a cyk-
listy, včetně parků; mobiliář, zvýšení 
bezpečnosti,

E2 zlepšování podmínek života 
specifi ckých skupin obyvatel (senio-
ři, lidé s handicapem, osoby ohrože-
né sociálním vyloučením),

F1 prevence kriminality a patolo-
gických jevů dětí a mládeže,

H1 řešení problematiky parkování,
H3 preference MHD vůči indivi-

duální dopravě.
V rámci FZM byly do konečného 

desatera hlasováním nominovány 
ještě další tři problémy, a to:

A1 zkapacitnění technické infra-
struktury (kanalizace, sítě, komuni-
kace, apod.),

D1 nedostatek odpovídajících pro-
stor pro pořádání kulturních i spor-
tovních akcí,

E1 dostupné bydlení pro potřebné,
které však v rámci ankety pro re-

spondenty nepředstavovali tak velký 
problém.

Naopak se v rámci ankety jako vel-
mi důležité ukázaly jiné tři problémy, 
a to:

D2 nepoměr v podpoře profesio-
nálního a neprofesionálního sportu 
a jiných volnočasových aktivit (pod-
pora ze strany města),

F2 zřízení praktické školy a návaz-
nost chráněných dílen,

H2 dokončení obchvatu města.
Po zpracování výsledků je te-

dy možné problémy rozdělit do tří 
okruhů. Problémy, které byly součás-
tí desatera naformulovaného na fóru 
a anketou byly ověřeny (B1, B2, C1, 
E2, F1, H1, H3). Dále problémy, 

Výsledky ankety: Co trápí Jihlavany?

které sice byly součástí původně na-
formulovaného desatera, ale v anketě 
ověřeny nebyly (A1, D1, E1).  Z vý-
sledků anketního průzkumu lze na-
proti tomu vyčíst další tři problémy, 
které nebyly vybrány ze sedmnácti 
na fóru diskutovaných problémů do 
desatera, ale občané města Jihlavy je 
vnímají jako velmi důležité (D2, F2, 
H2).

Koordinátor PZM a MA21, po 
konzultaci se zástupci Národní sí-
tě zdravých měst ČR, kteří Projekt 
Zdravé město metodicky vedou, do-
poručil vedení města Jihlavy zabývat 
se dále v první řadě problémy, které 
byly v anketě potvrzeny a těmi, které 
vzešly z výsledků ankety jako důleži-
té z pohledu obyvatel města.

Vedení města se již delší dobu sna-
ží aktivně pracovat s občany města 
Jihlavy, ptát se na jejich názor a spo-
lečně s nimi hledat možná řešení. Je 
však nezbytné získávat také zpětnou 
vazbu a mít tak možnost vyhodno-
covat spokojenost či nespokojenost 
obyvatel města s jednotlivými ob-
lastmi jejich života. A právě to bylo 
důvodem, proč vedení města zada-
lo vypracování sociologického prů-
zkumu „Vybrané aspekty života 
dospělé populace v Jihlavě“, jehož 
zpracovatelem byla společnost AU-
GUR Consulting, s.r.o.

Cílem výzkumu byla především 
identifi kace spokojenosti občanů 
s životem ve městě, s jednotlivými 
oblastmi života a zdroji informova-
nosti. Dále preference investic do 
jednotlivých oblastí života, hodnoce-
ní úrovně sociálních služeb ve městě 
a také obecné povědomí o městě Jih-
lavě a jejích představitelích, s řadou 
dalších dílčích indikátorů.

Průzkumu se zúčastnilo 654 re-
spondentů, kteří byli vybrání meto-
dou tzv. kvótního výběru. Kvótními 
znaky byly věková kategorie, pohlaví 
a městské části jako přirozené celky. 
Soubor respondentů tudíž předsta-
voval reprezentativní vzorek oby-
vatel města Jihlavy, v němž byly za-
stoupeny všechny kategorie dospělé 
populace dle  pohlaví, věku, vzdělání 
a bydliště, dále dle společenské ak-
tivity, délky života ve městě a infor-
mace zda je respondent rodákem 
či nikoliv. Na sběru dat se podílelo 
46 terénních tazatelů. Sběr dat v te-
rénu probíhal od 10. do 27. února 
2009.

Jak vyplývá z výsledků analýzy, je 
devět z deseti respondentů (90,2 %) 
spíše nebo velmi spokojeno s měs-
tem Jihlava jako místem, kde žijí a 
pracují. Pokud jde o sociální služby, 
téměř tři pětiny respondentů (58,5 
%) hodnotí jejich současnou úroveň 
spíše a velmi dobře a téměř polovina 
(46,1 %) se domnívá, že tyto služby 
jsou dostatečné. Pokud jde o bezpeč-
nost, tři čtvrtiny respondentů (74,9 
%) se domnívají, že je město Jihlava 
z hlediska silničního provozu spíše 
nebo rozhodně bezpečné a tři čtvrti-

ny respondentů (77,2 %) uvedly, že 
se cítí spíše nebo rozhodně bezpeč-
ně v okolí svého bydliště. V případě 
identifi kace způsobů trávení volného 
času uvedly tři čtvrtiny respondentů 
(75,3 %) u aktivit zaměřených na 
sport a osm z deseti (80,4 %) u ak-
tivit zaměřených na kulturu, že je 
považují za spíše nebo rozhodně do-
statečné. Jedna z otázek směřovala 
také k péči o zeleň a veřejné plochy 
ve městě. Více než tři pětiny respon-
dentů (63,5 %) se domnívají, že se 
za poslední dva roky situace v této 
oblasti spíše nebo určitě zlepšuje.

Průzkum nám odpověděl i na 
mnoho dalších otázek. Ptali jsme se 
na přednosti města a pětina respon-
dentů (20,8 %) považuje za největ-
ší přednost a chloubu města Jihlavy 
architekturu a historické památky, 
další více než desetina (14,2 %) jih-
lavskou ZOO. Pokud jde o jednotli-
vé oblasti života ve městě, spokojení 
jsou lidé s dostupností obchodů, re-
staurací, kaváren, apod., se službami 
městské knihovny a městských in-
formačních center, s městskými kiny, 
dostupností zdravotnických služeb, 
kulturních zařízení, MHD, základ-
ních škol a kvalitou životního pro-
středí v okolí města.

Všechny výše uvedené skutečnosti 
byly velmi pozitivním zjištěním. Vý-
sledky analýzy však současně postih-
ly i méně příjemné skutečnosti a po-
tvrdily nám tak informace a indicie, 
které jsme v poslední době získávali 
díky zvýšené snaze o zapojení obča-
nů města do správy věcí veřejných. 

Pokud jde o oblasti života s nimiž 
jsou Jihlavané nejvíce nespokoje-
ni, pak se jedná zejména o dostatek 
parkovacích míst ve městě, řeše-
ní dopravy a průjezdnost městem, 
stav chodníků a komunikací včet-
ně jejich údržby a úklidu, nabídka 
pracovních míst, možnost aktivně 
se podílet na místním plánování a 
rozhodování, úklid veřejných ploch 
a stav životního prostředí ve městě. 
Tato fakta tak potvrzují výsledky již 
výše zmíněné ankety Desatero pro-
blémů města Jihlavy. 

S ohledem na důvody nespoko-
jenosti jsme respondentům polo-

žili otázku jak moc by investovali 
do jednotlivých oblastí, kdyby měli 
možnost ovlivnit městský rozpo-
čet. Téměř tři pětiny respondentů 
(57,7 %) by velké investice směřo-
valy právě do vybudování nových 
parkovacích míst, více než polovina 
(54,7 %) by investovala do opravy a 
údržby komunikací (silnic a chod-
níků) a do zkvalitňování životního 
prostředí (53,6 %). Do prevence 
kriminality a bezpečí občanů by 
velkou investici směřovala více než 
polovina respondentů (51,1 %), 
čímž se nám znovu potvrdil výsledek 
ankety, kde jedním z vážných problé-
mů města byla prevence kriminality 
a patologických jevů dětí a mládeže. 
Naopak oblastmi, do nichž není, dle 
názoru obyvatel města, třeba inves-
tovat, jsou dostupnost obchodů ne-
bo informačních médií.

Pokud se tedy, na základě výše 
uvedených informací budeme ptát, 
zda a jaký smysl mají podobné an-
ketní a sociologické průzkumy, pak 
si musíme velmi jednoduše odpově-
dět. K dobrému a efektivnímu řízení 
města je třeba mít dostatek informa-
cí a jejich kvalitní analýzu. Reprezen-
tativní sociologický průzkum nám 
odpověděl na jednu velmi důležitou 
otázku. Veškeré aktivity s veřejnos-
tí, které město postupně zavádí jako 
standard (fóra, kulaté stoly, ankety, 
dotazníky, diskuze) mohou poskyt-
nout velmi kvalitní a relevantní in-
formace, o které se vedení města mů-
že  při svém rozhodování opřít, které 
mohou být velmi dobrým vodítkem 
pro plánování a mohou poskytnout 
jasnou vizi při řešení konkrétních 
opatření. 

Veškeré aktivity, o kterých tento 
text pojednává, jsou součástí projek-
tu „Nastartování procesu trvalé-
ho zapojení veřejnosti do správy 
věcí veřejných v Jihlavě“, který byl 
podpořen z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. Město Jihlava ho realizu-
je v rámci projektu Jihlava – Zdra-
vé město a místní Agenda 21. Bližší 
informace včetně výsledků ankety 
a závěrečné zprávy sociologického 
průzkumu budou dispozici na webo-
vých stránkách www.jihlava.cz v od-
kazu Projekt zdravé město a MA21 
či osobně v kanceláři v objektu Brá-
ny Matky Boží v Jihlavě. Informace 
podá koordinátorka projektu Gabri-
ela Součková, tel.: 567 167 125 nebo 
e-mail: gabriela.souckova@jihlava-
city.cz.                                                   -gs-

Občanská iniciativa k 40. výročí 
Evžena Plocka pořádá pietní vzpo-
mínku na 4. duben 1969, kdy na jih-
lavském Masarykově náměstí vzplála 
již třetí pochodeň roku 1969.

Pietní akt se koná ve středu 8. dub-
na v 16.30 v gotickém sálu jihlavské 
radnice.

Program akce:
- grafi cká sekvence snímku z let 

1968 – 69
- vystoupení primátora

Pietní vzpomínka k 40. výročí 
smrti Evžena Plocka

- vystoupení předsedy odborového 
svazu Kovo Petra Szelke

- herečka Horáckého divadla Lud-
mila Forétková čte z eseje Evy Kan-
tůrkové z roku 1988: Evžen Plocek 
– Zamlčená oběť

- promítání fi lmu z pohřbu E. Ploc-
ka

- vzdorohymna Marty Kubišové
- položení květin u památníku.
Na místě bude v prodeji almanach 

k 40. výročí.                                       -lm-
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U příležitosti Dne učitelů bylo za 
svoji práci oceněno dvacet pedago-
gů jihlavských základních a mateř-
ských škol a ZUŠ Jihlava. Akce má 
na magistrátu města Jihlavy čtyřle-
tou tradici. Záštitu převzal primátor 
Jaroslav Vymazal, se zástupci škol se 
za město setkala také primátorova 
náměstkyně pro oblast školství Irena 
Wagnerová. 

Primátor Jaroslav Vymazal připo-
mněl investice, které město v loň-
ském roce v oblasti školství proved-
lo a nastínil záměry pro letošek, byť 
omezené z důvodů očekávaného 
propadu daní. Vyzdvihl význam prá-
ce pedagogů pro všestranný rozvoj 
mladých lidí a důležitost vzdělání 
a  rozhledu pro orientaci v moderní 
společnosti.

Program předávání doplnilo vy-

Jihlava ocenila učitele
stoupení dětí ze ZŠ Demlova a kon-
cert pěvkyně Pavly Fendrichové a 
loutnisty Jindřicha Macka.

U příležitosti Dne učitelů byli 
oceněni: Alena Nováková (ZŠ O. 
Březiny), Ilona Honsová, Dana Do-
čekalová (ZŠ E. Rošického), Xenie 
Nováková (ZŠ Seifertova), Jana Pet-
rů (ZŠ Kollárova), Hana Laštovková 
(ZŠ Nad Plovárnou), Jarmila Moř-
kovská (ZŠ Havlíčkova), Stanislav 
Novotný, Zdeněk Pavlas (ZŠ Dem-
lova), Marcela Hubačová (ZŠ T. G. 
M.), Jana Horská (ZŠ Křížová), Jitka 
Suchánková (ZŠ speciální), Iva Ma-
linová (ZŠ Jungmannova), Helena 
Macounová (MŠ Demlova), Věra 
Kalinová, Jiřina Sedláčková, Helena 
Jarošová, Dana Matýsová, Helena 
Kleinová (MŠ Mozaika), Josef Ze-
man (ZUŠ Jihlava).                         -lm-

PROGRA M předávání doplnilo vystoupení dětí ze ZŠ Demlova a koncert pěvky-
ně Pavly Fendrichové a loutnisty Jindřicha Macka.                       Foto: archív NJR

První dubnový víkend začal v Jihlavě jarní mo-
bilní sběr železa, objemného a nebezpečného 
odpadu a odpadu ze zeleně. 

Obyvatelé Jihlavy dostanou možnost do při-
stavených kontejnerů uložit starý nábytek, ne-
funkční elektrospotřebiče, autobaterie, zbytky 
barev a dalších přebytečných nebo nepoužitel-
ných věcí. Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro 
občany města prostřednictvím společnosti Služ-
by města Jihlavy.

Radnice organizuje pro jihlavskou veřejnost 
mobilní svozy odpadů dvakrát do roka, letos ale 
proběhne zřejmě jenom jarní svoz. 

„Chtěli bychom proto vyzvat občany, aby využi-
li jarních termínů. Samozřejmě ale mohou během 
roku kdykoliv zdarma využít k uložení odpadu 
sběrný dvůr. Důvodem, proč možná budeme muset 
vynechat podzimní svoz, jsou obecně vyšší nákla-
dy, zejména za uložení odpadu. Druhým důvodem 
jsou úspory, které jsme vzhledem k nepříznivému 
ekonomickému vývoji museli přijmout,“ vysvětlila 
náměstkyně primátora pro oblast životního pro-
středí Irena Wagnerová. 

Oba loňské mobilní svozy odpadu přišly cel-
kem asi na 2,6 milionů Kč. Harmonogram svozů 
včetně časů pro odevzdání nebezpečného odpa-
du najdete na webových stránkách města Jihlavy 
a v dubnových Novinách jihlavské radnice.  

                                                                                    -lm-

Využijte jarní sběr, 
podzimní asi nebude

Počátkem měsíce se na ZŠ Seifertova konalo 
zajímavé setkání a jelikož škola vychovává bu-
doucí hokejisty, tak zde nemohli chybět hráči 
HC Dukla Jihlava.

Pět hráčů prvoligového týmu vyrazilo v pá-
tek do tělocvičny školy, aby zde sehráli přátel-
ské utkání ve fl orbalu. Z původně zamýšleného 
setkání s členy školního fl orbalového družstva 
se akce rozrostla na téměř celý první stupeň. 
Bylo téměř nemožné vybrat pár hráčů, protože 
s opravdovými hokejisty si chtěl zahrát každý. 
Jakpak by ne, střelit gól profesionálnímu hoke-
jistovi se nám nepoštěstí každý den. 

Dukláci ukázali dětem, jak vypadá sportovní 
rozcvička a poměřili si spolu svoje síly v několi-
ka disciplínách v tělocvičně školy. Na každého 
soutěžícího čekala zajímavá odměna. Na konci 
celého sportovního bloku následovalo společné 
focení a rozdávaly se i autogramy. 

Dukla tak získala desítky budoucích fanoušků. 
Děti ve škole zase zážitek, na který dlouho ne-
zapomenou. Poděkování patří: Janu Hrbatému, 
Tomáši Ficencovi, Ladislavu Rytnauerovi, Janu 
Kašparovi a Oldřichu Bakusovi.                                                

                                                                                        -ms-

Dukláci hráli fl orbal 
s žáky ZŠ Seifertova
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Magistrát města obdržel devět ná-
vrhů na lávku přes údolí mezi cent-
rem města a Březinkami - největším 
sídlištěm města. Autory návrhů jsou 
studenti katedry architektury v Brně, 
nejde o konečná řešení, ale ideové 
studie. 

„Katedru architektury jsme oslovi-
li z popudu vedení města i veřejnosti. 
Smyslem projektu je jednak podpora 
nemotorové dopravy a jednak ožive-
ní samotného středu města. Studenty 
jsme nelimitovali, nemuseli brát ohled 
na stanoviska památkové péče, život-
ního prostředí či na majetkové vzta-
hy. Šlo hlavně o samotnou myšlenku 
zpracování lávky,“ řekl novinářům při 
představení návrhů vedoucí odboru 
územního plánování magistrátu To-
máš Lakomý. 

Většina návrhů počítá s tím, že láv-
ka bude vycházet z okolí Hrádečku, 
na centrum se napojuje v blízkosti 
kostela Povýšení sv. Kříže nebo ma-
gistrátu. Navrhované délky jsou asi 

Studenti navrhovali lávku přes Heulos

Téměř dva metry dlouhý je origi-
nál nové malované mapy centra Jih-
lavy, který je podkladem pro budou-
cí propagační materiál města. „Mapa 
bude přenesena na formát A3, z druhé 
strany budou vícejazyčné informace o 
Jihlavě. Mapa bude k dispozici napří-
klad na informačních centrech,“ řekl 
Jaroslav Vymazal. Autorem propra-
cované malby, která detailně zachy-
cuje historické centrum města, zo-
ologickou zahradu a letní amfi teátr 
v parku Heulos, je Miroslav Řídký 

Nová malovaná mapa centra Jihlavy
z Třebíče.

Nový propagační materiál s nama-
lovaným městem bude vytištěn v po-
čtu pěti tisíc výtisků. Tisk nové mapy 
bude zajištěn z prostředků projektu 
Turisté, vítejte v Jihlavě, většinu pe-
něz tvoří evropské dotace. „Malova-
ná mapa je pouze střípek ve velké pro-
pagační kampani Jihlavy, na kterou se 
podařilo městu získat dotaci asi 14,5 
milionu korun,“ dodal primátor Vy-
mazal.                                                   -lm- PODKLAD nové malované mapy Jihlavy měří skoro dva metry.

                                                                                                                  Foto: archív NJR

Služby města Jihlavy (SMJ) zahájí od 4. dubna 
2009 do 30. května 2009 mobilní sběr železa, ob-
jemného a nebezpečného odpadu a odpadu ze ze-
leně. O víkendech v měsících dubnu a květnu tak 
proběhne opět na území Jihlavy pravidelný svoz 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. 

Bude probíhat o sobotách a kontejnery budou 
umístěny na 54 stanovištích v ulicích města Jihla-
vy. „Soboty jsou opět zvoleny záměrně, neboť většina 
občanů má pracovní volno a bude tak větší prostor 
pro odevzdání odpadu. Obyvatelé Jihlavy tak budou 
moci zdarma odložit odpady, které již doma nepotře-
bují,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

Na vybraných místech bude po dobu sběru 

umístěný kontejner na objemný odpad a žele-
zo, občané budou moci také odložit do přistave-
ných zvláštních kontejnerů odpad ze zeleně. U 
kontejnerů bude odborný dohled, zajišťovaný 
pracovníky SMJ. Na tyto stanoviště dále v předem 
stanovený čas přijedou vozidla s kontejnery na 
přepravu nebezpečných odpadů a zpětně odebíra-
ných elektrozařízení.

Podrobný rozpis termínů a stanovišť je uveden 
uvnitř NJR a také na internetových stránkách 
SMJ. Více informací občanům rádi poskytnou 
pracovníci SMJ na telefonním čísle 567 553 111.

Dle vyjádření magistrátu města Jihlavy bude 
zřejmě jarní mobilní svoz odpadů jediný. Podzim-

ní sběr odpadů z ekonomických důvodů asi ne-
proběhne.Během celého roku mohou také občané 
města Jihlavy zdarma ukládat odpady do sběrného 
dvora v areálu SMJ.

Množství vysbíraného odpadu při jarních a 
podzimních svozech v uplynulých letech podle 
statistiky stále narůstá:

2004 – 384,20 t objemného odpadu
2005 – 412,09 t objemného odpadu
2006 – 423,13 t objemného odpadu
2007 – 513,29 t objemného odpadu
2008 – 531,27 t objemného odpadu 

                                                                                               -lm-
 

Obsah sběru se každoročně navyšuje

200 až 250 metrů, chodci by se po-
hybovali ve výšce asi 40 metrů. Ná-
vrhy s doprovodnými texty a zákresy 
bylo možné vidět ve vchodu do his-
torické radnice (z Masarykova ná-
městí).

O stavbě lávky se diskutuje už 
mnoho let, byla součástí projektu vý-
stavby sídliště Březinky, nikdy na ni 
ale nedošlo. „Jde o velmi inspirativní 
návrhy, od kterých se můžeme do bu-
doucna odrazit. Aktuálně stavba lávky 
přes Heulos není v programovém pro-
hlášení rady, ale není vyloučeno, že by 
mohla být v tom příštím,“ komentoval 
návrhy primátor Jaroslav Vymazal. 

„V případě lávky přes Heulos, ať už 
bude řešení jakékoliv, zřejmě vždy pů-
jde o desítky milionů korun. A bude 
nutné řešit nejen například stanoviska 
památkářů, ale i pozemkové vztahy,“ 
upozornil na některá úskalí případné 
stavby lávky primátor Jaroslav Vyma-
zal.                                                        -lm-

NÁVRH LÁVKY od Jany Šeré.

NÁVRH LÁVKY od Martiny Bařinové.

NÁVRH LÁVKY od Kateřiny Špidlové.
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Mateřská škola a Speciálně pedago-
gické centrum Jihlava, Demlova 28 
pořádá zápis dětí, který bude společ-
ný se dny otevřených dveří.

Termín zápisu:
20. 4. 2009      8.00 – 16.00
21. 4. 2009      8.00 -  14.00

Téma školy: 
„Společnou cestou“

V naší mateřské škole nabízíme: 
Předškolní vzdělávání dětí dušev-

ně, smyslově a tělesně zdravých.
Předškolní vzdělávání dětí s men-

tálním, zrakovým, tělesným, řečo-
vým, sluchovým postižením, dětí 
s více vadami a dětí s poruchami au-
tistického spektra.

Představujeme Vám programy ma-
teřské školy: 

Rehabilitace hrou na zobcovou a 
sopránovou fl étnu, práce s keramic-
kou hlínou, seznamování s cizím ja-
zykem, seznamování s počítači, dra-
matika, týdenní pobyty v přírodě, 
plavání pro předškolní děti, karneva-
lové dny, barevné dny, „rozloučení se 
školáky“, jednodenní poznávací výle-
ty, víkendové pobyty dětí, víkendové 
pobyty dětí a rodičů, netradiční vý-
tvarné techniky – za účasti dětí a ro-
dičů, promítání pohádek v kinosále, 
alternativní činnosti místo polední-
ho odpočinku – „Povídálkov“, školní 
pěvecký sbor, moderní přístupy ve 
vzdělávání dětí - „Pohádka“.

Nadstandardní vybavení mateřské 
školy:

Počítače ve třídách, keramická pec, 
relaxační boxy, vodní lůžko, vertikál-
ní lezecké stěny, speciální houpačky, 
kinosál, zahradní hrací kouty, za-
hradní pohádkový hrad, víceúčelové 
a dopravní hřiště, temná komora pro 
zrakovou stimulaci, pracovna s tram-
polínou, interaktivní tabule, vířivá 
vana s barevnými efekty, speciální 

Zápis dětí do mateřských škol
počítačové programy, barevné pro-
středí školy.

Speciální cvičení v mateřské škole:
Logopedická péče, trampolining, 

relaxační techniky ve snoezelenu 
– „Mořský ráj“,  zraková stimulace 
pomocí projekční techniky na inter-
aktivní tabuli, dramaterapie, muzi-
koterapie, arteterapie, psychoterapie, 
ergoterapie, hydroterapie - hrátky ve 
vířivé vaně, prvky rehabilitace, od-
borná péče speciálních pedagogů a 
psychologů SPC, speciální příprava 
na základní vzdělávání dětí  vedená 
psychologem – „Sovička“.

Ve speciálně pedagogickém centru 
nabízíme:

Komplexní diagnostiku klientů, 
depistáž a včasnou speciálně peda-
gogickou a psychologickou péči, 
speciální terapie dle potřeb, výcvik 
specifi ckých dovedností, nácvik po-
užívání kompenzačních pomůcek, 
sociálně právní poradenství, meto-
dickou a supervizní činnost, zajištění 
dokumentace, konzultace s učiteli, 
vedení rodiny.

Představujeme Vám speciální cvi-
čení:

Trampolining, individuální logope-
dická péče, bazální stimulace, Porta-
ge projekt, stimulace ve snoezelenu 
– „Mořský ráj“, alternativní a aug-
mentativní formy komunikace, struk-
turované učení, ovlivňování chování, 
prostorová orientace a samostatný 
pohyb zrakově postižených, výuka 
Braillova písma, zrakový stimulace 
pomocí projekční techniky, psycho-
motorika, práce s rodinou, seznáme-
ní se základy práce na interaktivní 
tabuli u dětí se zdravotním handica-
pem, arteterapie, muzikoterapie, dra-
materapie, hydroterapie, reedukace 
specifi ckých poruch učení, zajištění 
fyzioterapie.               Ředitelka školy

 PhDr. L. Váchová Nováková
 Tel. 567 323 512

 www.msdemlova.cz

Jako každý rok i letos bude město 
Jihlava provádět plošnou deratiza-
ci. Akce bude probíhat od 7. do 22. 
dubna 2009. 

„Magistrát města vyzývá jak organi-
zace tak veřejnost ke spolupráci. Jedině 
plošně provedená deratizace je oprav-
du účinná,“ řekl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Radek Tulis. 

Celoplošná deratizace se prová-
dí v kanalizačních sítích, školských 
zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, 
prodejnách, stravovacích provozech, 
obytných domech i na volných pro-
stranstvích. Objekty, ve kterých v 

Ve městě proběhne deratizace
současné době není zaznamenán 
výskyt hlodavců, je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošetřená 
teritoria. Ročně za celoplošný zásah 
jihlavská radnice zaplatí asi 300 tisíc 
korun. 

Práce bude v termínu provádět 
zlínská fi rma Deratex, organizačně 
akci zajišťuje odbor správy realit ma-
gistrátu - Kateřina Kadlecová (tel. č. 
567 167 306), kam je možno nahlá-
sit výskyt hlodavců. „Jihlava vyzývá 
všechny občany i organizace, aby se 
připojili k provedení deratizačních pra-
cí v objektech které provozují či vlastní, 

a to ve výše uvedeném termínu. K pro-
vedení prací si mohou zvolit jakoukoliv 
akreditovanou deratizační fi rmu nebo 
se obrátit na výše uvedenou fi rmu,“ ře-
kl Tulis.

Účinné provedení akce vyžaduje 
od občanů provedení preventivních 
opatření a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratelných 
nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo budo-
vy

Pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná dera-
tizace, kterou je povinna ve své pro-
vozovně podle potřeby zajistit každá 
fyzická osoba, vystavuje se postihu 
dle zákona č.258/2000 Sb. o ochra-
ně veřejného zdraví. Kontrolu do-
držování tohoto zákona vykonává 
Krajská hygienická stanice Jihlava ve 
spolupráci s magistrátem města.

                                                                -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují parkoviště v ulici Křížova, 
na základě výpovědi od vlastníka po-
zemku  končí s jeho provozem. SMJ 
odstraní parkovací automat a parko-
viště se dočasně uzavře.

Parkoviště bude nadále provozo-
vat fi rma PSJ ve vlastní režii v novém 
parkovacím režimu. Na parkovišti 
bylo pro motoristy k dispozici cel-
kem sto parkovacích míst.

“Postupně se ale celkově snižuje ka-
pacita parkovacích míst ve městě Jih-
lava. Od 1. října 2008 bylo  zrušeno 
dočasné parkoviště u bývalé tržnice na 
ulici Věžní a Benešova, kde bylo vyzna-
čeno 40 míst na parkování vozidel, dvě 
invalidní místa a jedno místo pro SMJ. 
Na druhou stranu je potřeba říci, že 
SMJ začaly  od 3. listopadu 2008 pro-
vozovat nové parkoviště na Masary-
kově náměstí v Jihlavě s kapacitou 18 
parkovacích míst,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Statistika provozování parkovacích 
míst SMJ v Jihlavě:

rok 2008 – 399 parkovacích míst
rok 2009 – 295 parkovacích míst 
                                                                 -lm-

Zrušení parkoviště
v ulici Křížová

Potřebujete nový kompost na za-
hrádku nebo do květináčů? Můžete 
ho mít zdarma. Je tu jediná podmín-
ka - mít u města uhrazený poplatek 
za svoz komunálního odpadu za rok 
2008 nebo 2009 (500 korun za oso-
bu a rok). 

Potom si můžete v areálu Služeb 
města Jihlavy (SMJ) od 6. dubna 
vyzvednout kompost zdarma, kaž-
dý obyvatel si může vyzvednout 
10 kilogramů. Rodina si tak může 
přijít třeba k 50 kilogramům kom-
postu zdarma. Akce potrvá do vy-
čerpání zásob, nejdéle pak do konce 
května. Sponzorskou akci připravila 
společnost SMJ na podnět primá-
tora Jaroslava Vymazala, cílem je 
propagovat certifi kovaný kompost 
z kompostárny v Jihlavě - Henčově 
a podpořit úhrady poplatků za svoz 
odpadu. „Chceme připomenout, jak je 
Jihlava schopna nakládat s odpady, a 
třeba i připomenout zapomětlivějším, 
aby uhradili zákonný poplatek za svoz 
odpadu. Jsme sami zvědaví, jak bude 
veřejnost reagovat. Myslím, že by lec-
komu mohla přijít na začátku zahrád-
kářské sezony trocha kompostu vhod,“ 

Za uhrazené odpady dostanete
kompost zdarma

řekl k akci primátor Jaroslav Vyma-
zal.

Co potřebujete k tomu, abyste si 
mohli kompost odvézt? Při přícho-
du do areálu SMJ na Havlíčkově uli-
ci je nutné prokázat úhradu poplat-
ku dokladem o zaplacení, nejlépe 
ústřižkem složenky nebo pokladním 
dokladem. Kdo zaplatil prostřednic-
tvím elektronického bankovnictví, 
může si na ekonomickém odboru 
magistrátu města požádat o potvr-
zení o zaplacení. Obsluha sběrného 
dvora SMJ v Havlíčkově ulici vám 
pak vydá patřičné množství kom-
postu, který je balený v pytlích po 
10 kilogramech. Podle vyhlášky jsou 
osoby starší 80 let osvobozeny od 
poplatku za svoz odpadu, ale i jim 
tento malý dar náleží, stačí se proká-
zat občanským průkazem. 

Provozní doba sběrného dvora Slu-
žeb města Jihlavy:

podělí – pátek: 6.00 – 19.00 hod., 
sobota: 7.30 – 12.00 hod.

Kompost zdarma je možné si vy-
zvednout od 6. dubna, akce potrvá 
do vyčerpání zásob, nejdéle do kon-
ce května.                                            -lm-
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V Jihlavě bylo zahájeno blokové 
čištění místních komunikací. O bliž-
ší informace jsme požádali tiskové-
ho mluvčího Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martina Málka.

„Území města s příměstskými obcemi 
je letos rozděleno do 16 úseků a před-
poklad doby trvání jarního úklidu je 8 
týdnů,“ řekl Málek Pracovníci SMJ 
v počtu 15 lidí budou dle konkrétní 
situace pracovat na jednotlivých úse-
cích na základě rozpisu a to:

- v pracovní době od 7.00 – 15.30 
hodin

- v prodloužených směnách – cca 
do 19.00 hodin

- v sobotu – od 7.00 – 17.00 hodin
- v neděli – od 7.00 – 16.00 hodin
Osádky se v průběhu čištění budou 

střídat na pracovní přestávky tak, aby 
nedocházelo k prodlevě na jednotli-

Blokové čištění místních komunikací
vých úsecích.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl již za-
hájen v termínu před zahájením blo-
kového čištění v závislosti na počasí, 
rovněž tak některé vytipované ko-
munikace budou čištěny v předstihu.

„Na ruční čištění přibereme 33 pra-
covníků (brigádníků), kteří budou za-
jišťovat škrábání a dočišťování chodní-
ků a parkovišť. Splachování chodníků 
bude prováděno individuálně. Zároveň 
při úklidu chodníků a vozovek prove-
deme čištění kanalizačních vpustí,“ ře-
kl Málek.

Po jednotlivých úsecích instalu-
jí SMJ přenosné dopravní značky B 
29 s podtabulkou „čištění města“ a 
vyznačení datumu provádění čiště-
ní. „Dále využijeme přenosné dopravní 
značení IP 25a – zóna zákazu stání 

Kácení probíhá nebo bude probíhat 
v následujících lokalitách: 

1) Ústřední hřbitov
2) Sídliště Kollárova
3) Podél ulice Havlíčkova
4) Náměstí Svobody
5) Helenín

1) Na  Ústředním hřbitově 
v Jihlavě pokračuje II. etapa kácení. 
Loni probíhalo kácení ve skupinách 
č. I – VIII. V období vegetace 2008 
bylo v těchto skupinách provedeno 
ošetření stromů  - 61 stromů ( zdra-
votní řezy, redukční řezy, instalace 
bezpečnostních vazeb. Na podzim 
2008 se na Ústředním hřbitově 
vysázelo celkem 111 stromů.  (83 
jich vysázelo město, 28 – jiný inves-
tor v rámci realizace náhradních 
výsadeb).

Letos se bude kácet ve sku-
pinách č. IX –XVI. Celkem je ke 
kácení označeno 72 stromů. Kácení 
probíhá  jednak v souladu s pro-
jektem péče o stromy v areálu 
Ústředního hřbitova, který byl zpra-
cován v roce 2004 Ing. Jaroslavem 
Kolaříkem a jednak budou pokáce-
ny stromy napadené kůrovcem 

Plánovaná kácení na území města
(především smrky), dále na rozdíl 
od posudku bude pokáceno cca  8 
stromů, u kterých se zdravotní stav 
od roku 2004 výrazně zhoršil (2 
stromy uschly, jeden se výrazně 
naklání, u 4 jsou patrné výrazné 
praskliny tlakových větvení, větví 
nebo kmene).  Káceny budou pouze 
stromy provozně nebezpečné, na-
padené kůrovcem, neperspektivní – 
zdegenerované kmeny, bez terminálu 
nebo stromy odumřelé, některé stro-
my budou odstraněny z pěstebních 
důvodů (rozvolnění skupin). 

Ve vegetačním období se bude 
pokračovat opět v ošetřování 
stromů. Dle fi nančních možností a 
průběhu vegetačního období budou 
na podzim 2009 nebo na jaře 2010 
provedeny další dosadby stromů na 
vhodných místech. 

2) Na sídlišti Kollárova vč. ul. 
Riegrova se provádí pěstební probír-
ka, káceny budou stromy nemocné 
(z velké většiny se jedná o jehličnany 
napadené kůrovcem), provozně 
nebezpečné (prasklé tlakové větve-
ní), dále budou káceny stromy za 
účelem rozvolnění výsadeb, před 
ZŠ budou pokáceny odumírající 

keře tisů, dále se budou odstraňovat 
proschlé a přestárlé keře jalovců. In-
formace o provádění probírky byla 
vylepena do každého vchodu bytové-
ho domu s uvedením telefonických 
kontaktů na pracovníky odd. služeb 
v životním prostředí. Pan ředitel ZŠ 
byl informován telefonicky.

3) ul. Havlíčkova – od železničního 
přejezdu až k mostu přes  řeku Ji-
hlavu po obou stranách. V tom-
to prostoru budou odstraněny 
pařezové a kořenové výmladky, od-
straněny nálety (perspektivní jedin-
ci budou ponecháni), dále bude 
pokácen  jeden havarijní strom, a 
budou pokáceny stromy nepers-
pektivní s několikanásobným tla-
kovým větvením nebo se suchým 
terminálem.  Před vchodem do 
školy bude odstraněný zplanělý 
neudržovaný živý plot (javory, 
jasany..). Tři mladé neperspektivní 
lípy budou již z uvedených důvodů 
pokáceny i v prostoru před Jánským 
kostelíkem.  Dále byla podána žádost 
o pokácení lip okolo školního hřiště. 
V případě povolení budou pokáceny 
lípy ob jednu a po té dosazeny. 

4) Na náměstí Svobody před Ob-

chodní akademií budou pokáceny tři 
exempláře douglasky tisolisté – stav 
stromů je dlouhodobě sledován, u 
dvou stromů jsou patrné trhliny ve 
kmeni, ze kterých jsou patrné výtoky 
mízy, stromy prosychají,  další strom 
má nepřirozeně prohnutý kmen. 
Budou pokáceny z důvodů zajištění 
provozní bezpečnosti. Za pokácené 
stromy bude provedena náhradní 
výsadba.

5) V Heleníně se bude pokračovat 
v další etapě obnovy porostu, která 
byla započata v roce 2007. Bude 
pokáceno 26 smrků a 6 javorů 
mléčů  v jihovýchodní části pozemku 
p.č. 72 a 65 k.ú. Helenín. Smrky bu-
dou pokáceny z důvodů předpokladu 
napadení václavkou sp., javory mají 
špatný zdravotní stav i vitalitu, jedná 
se o zastíněné  prosychající jedin-
ce s přerostlým hlavovým řezem, u 
nichž se projevuje rozpad v oblasti 
kosterního větvení. Na stanovišti 
budou pokud možno ponechány 
perspektivní podrostové dřeviny, 
které budou po pokácení smrků a 
provedení probírky tvořit základ bu-
doucího  smíšeného porostu.       lm-

s dodatkovým textem „Blokové čiště-
ní dne“: a IP 25b – konec zóny záka-
zu stání,“ potvrdil Málek. Dopravní 
značky budou umísťovány na jednot-
livé úseky 7 dní předem. Tam, kde 
budou rozmístěny dopravní značky 
IP 25a, budou do jednotlivých vcho-
dů nalepeny letáčky s vyznačením 
datumu úseku čištění (jedná se pře-
vážně o některé části sídlišť a MPR).

Respektování dopravního znače-
ní jarního úklidu bude kontrolovat 
Městská policie Jihlava. Nedodržo-
vání a porušování dopravního znače-
ní bude pokutováno a případně vy-
užito služby k odtahu. Každoročně 
je  řádově odtaženo přes sto vozidel,  
jejichž majitelé nerespektují doprav-
ní značení.

Uvnitř listu přinášíme detailní plán 
blokového čištění města.               -lm-

Sbory dobrovolných hasičů 
Bedřichov, Heroltice, Pístov 
a Zborná se zúčastnily noční-
ho taktického cvičení, které 
plnilo i formu soutěže. Tu-
to neobvyklou akci pořádaly 
okrsky Jihlava a Karla Vozába 
a zúčastnilo se jí celkem 16 
družstev. 

„Cvičení začalo v sobotních 
odpoledních hodinách ve Vel-
kém Beranově štafetou 6 x 33 
až 90 metrů,“ řekla Lucie Bra-
tršovská z krizového řízení a 
ochrany obyvatelstva magis-
trátu města. 

Noční část se skládala 
z okružní jízdy s deseti stano-
višti, na kterých plnili dobro-
volní hasiči situace, se kterými 
by se mohli setkat při jejich 
nasazení u požáru, povodních, 
záchraně osob z ohroženého 
prostoru, technických zása-

zích, záchraně zvířat a ošetření 
zraněné osoby.

Vítězem se stalo druž-
stvo SDH Hybrálec, druzí 
skončili hasiči z Luk nad Jihla-
vou, třetí příčku obsadili hasiči 
ze Zborné, pátou hasiči z Bed-
řichova, Pístov skončil na 7. 
místě, Heroltice  na 10. místě. 

„Vzhledem k náročnosti celé 
akce, která prověřila jak fyzic-
kou, tak i psychickou připrave-
nost jednotek požární ochrany, 
byli vítězem všichni účastnici 
této akce. Podle ohlasů jednot-
livých účastníků by se takovéto 
taktické cvičení mělo konat kaž-
dý rok, jelikož je zde možnost 
simulovat další nové situace, se 
kterými by se mohly jednotky 
požární ochrany potkat u zása-
hu,“ doplnila Bratršovská.                                      

                                                -lm-

Hasiči prošli cvičením

TAKTICKÉ cvičení ve Velkém Beranově bylo dobrou prověrkou připravenosti sborů dobrovol-
ných hasičů.                                                                                                                     Foto: archív NJR

Od 1. 5. do 10. 5. 2009 bude ome-
zen přístup do informačního systé-
mu na odboru dopravy magistrátu.

V této době bude možné pou-
ze podávat informace a nahlížet do 
systémů, ale nebude možné zadávat 
jakékoli změny, podávat žádosti o 
doklady  nebo vydávat vyhotovené 
doklady.

Nebudou omezeny: 
registr řidičů – přijímání žádostí o 

vydání řidičských a profesních prů-
kazů, včetně výdeje evidence obyva-
tel – přihlašování k trvalému pobytu

Agendy, které budou omezeny:
registr motorových vozidel – při-

hlašování a odhlašování, vyřazování 
z evidence, atd.

cestovní doklady a občanské prů-
kazy – přijímání žádostí i výdej

Nový systém bude v provozu od 
pondělí 11. 5. 2009.                       -lm-

Výluka počítačů



STRANA     33 Sport NJR - DUBEN  2009

Fotbalisté zatím plní postupové plány
JIHLAVA - Fotbalisté FC Vysočina 
plní postupový cíl znamenitě.

Po čtyřech odehraných jarních 
kolech jim stále patří druhá příčka 
tabulky a na třetí Duklu Praha mají 
náskok šest bodů.

Přitom do odvetné poloviny sezo-
ny vstoupili svěřenci Karola Marka 
levou nohou, když vyfasovali na pů-
dě Slovácka „trojku“. Utkání ztrati-
li během třiceti minut první půle. 
„Nehráli jsme to, co je v našich silách. 
Udělali jsme velké chyby. Postrádali 
jsme nasazení, vůli a bojovnost. Do-
mácí nás přehráli jednoduchým fotba-

lem,“ zlobil se trenér.
Jihlava si udobřila fanoušky v ná-

sledujícím klání s Opavou, jíž pře-
hrála na svém stadionu shodným 
výsledkem jaký se zrodil v Uher-
ském Hradišti - 3:0. V cestě za pl-
ným bodovým ziskem favorita ne-
zastavil ani silný soupeř, ani těžký 
podmáčený terén.

„Bylo to hodně o nasazení a bojov-
nosti. Na Slovácku nám to chybělo, 
dnes jsme to stoprocentně splnili a 
výsledek se dostavil,“ poznamenal 
útočník Pavel Simr, autor jednoho 
z gólů.

Slezané naladili FCV na vítěznou 
notu. Z takticky vedeného zápasu v 
Hradci Králové vyválčil tým z Vyso-
činy zásluhou Simra tři body za hu-
bené vítězství 1:0. „Do utkání jsme 
šli s cílem zvítězit. Jsem rád, že hráči 
splnili taktické záměry a byli trpěliví. 
I když výkon nebyl zcela bez chyb,“ 
nechal se slyšet slovenský stratég 
Marko.

Ihned po prohraném mači „Votro-
ci“ vrátili divákům vstupné a ukon-
čili spolupráci s trenérem Oldři-
chem Machalou.

Zatím nejpovedenější klání sehrá-
li Jihlavané na domácí půdě s Ústím 
nad Labem. Po nemastném nesla-
ném prvním poločase nasypali na 
záda hostujícího brankáře hned čty-
ři míče. „První půli jsme neodehráli 
podle představ. Musel jsem v kabině 
zvýšit hlas a hráčům to vysvětlit,“ do-
plnil Karol Marko.

Na jarní premiéru v jihlavském 
dresu čeká Pavel Mareš, nejzvučněj-
ší zimní posila, kterého trápí pro-
blémy se svalovým zraněním, a pro-
to stihl nastoupit pouze za „béčko“.

Ve velmi dobrém světle se naopak 
jeví gólman Václav Winter (zatím 
neinkasoval), záložník Michal Vy-
skočil (aktuálně mimo hru kvůli vy-
kloubenému lokti) a hlavně doros-
tenecký útočník Matěj Vydra, jenž 
zaznamenal v necelých třech utká-
ních jeden gól a tři asistence.

Výsledky - 17. kolo: Slovácko - 
Jihlava 3:0 (15. Fujerik, 30. Cleber, 
84. Chmelíček). 18. kolo: Jihlava 
- Opava 3:0 (44. Kadlec, 52. Simr, 
64. Tlustý). 19. kolo: Hradec Krá-
lové - Jihlava 0:1 (80. Simr). 20. 
kolo: Jihlava - Ústí nad Labem 4:0 
(48. Faldyna z pen., 52. Simr, 72. 
Štohanzl, 83. Vydra).                                               

                                                        -cio-

Zpráva soutěži 
„Silák roku 2009“

Dne 26. 3. 2009 proběhlo fi nále 
desátého ročníku „Siláka roku“. Zá-
kladní kola této již tradiční soutěže 
jihlavských základních škol proběh-
la v průběhu prvního čtvrtletí toho-
to roku na jednotlivých školách. 

Finalisté těchto kol se pak utka-
li v hlavní soutěži pořádané Měst-
skou policií Jihlava s podporou 
žáků střední policejní školy v Jihla-
vě. Sportovní klání se konalo v tě-
locvičnách areálu základních škol 
Demlova a Otokara Březiny. 

Finále se zúčastnilo všech 13 při-
hlášených škol, které byly zastoupe-
ny 156 žáky. Vítězové soutěže by-
li odměněni hodnotnými cenami, 
které jim při závěrečném vyhodno-
cení předal primátor města Jihlavy 
ing. Jaroslav Vymazal.

 Absolutními vítězi Siláka roku 
2009 se stali: Ondřej Havlíček žák 
8. třídy ZŠ. Kollárova 

 s celkovým počtem 958 bodů a 
Kateřina Švecová, žákyně 8. třídy 
ZŠ. T. G. Masaryka  

 s celkovým počtem 1037 bodů.
                                                              -tz-

Junioři Dukly opět extraligoví
Po roční přestávce strávené v lize 

juniorů se podařil svěřencům trené-
ra Aleše Tott era husarský kousek. Po 
výhře v ligové soutěži je čekala dese-
tidílná baráž o postup do extraligy, z 
níž postupovaly dva nejlepší celky.

Poslední tým extraligy - Třebíč se-
stoupil do ligy juniorů automatic-
ky, další tři nejhůře postavené celky 
Poruba, Vsetín a Šumperk si musely 
právo pokračovat v nejvyšší soutě-
ži vybojovat společně s vítězi třech 
skupin ligy juniorů - Jihlavou, Hrad-
cem Králové a Hvězdou Praha.

Dukla Jihlava vstoupila do bará-
že vítězstvím na ledě Šumperka 1: 
3, poté porazila na domácím ledě 
Hvězdu Praha 5:1. Třetí zápas bará-
že odehráli červenožlutí ve Vsetíně a 
po těsné výhře 2:3 se rýsovala reálná 
možnost postupu. Ta se umocnila 
další výhrou s Hradcem Králové na 
HZS 2:1 a následně deklasováním 
Poruby na jejím ledě 2:6.

Po polovině baráže byla Dukla je-
diným týmem bez prohry. Jihlavští 
mladíci začali odvetné zápasy do-
mácím vítězstvím se Šumperkem 
2:1 po prodloužení a výhrou v Pra-
ze 4:6. Tři kola před koncem bará-
že bylo jasné, že Dukle již nemůže 
postup, byť třeba ze druhého místa, 

uniknout.
Ve zbývajících třech zápasech již 

bylo znát, že juniorům chybí mo-
tivace, takže se nikdo nemohl divit 
špatným výsledkům. Dukla nejprve 

OSLAVA POSTUPU. Junioři Dukly si oslavu postupu do extraligy náležitě užili. Nemohl chybět ani vláček na ledě.                                         
Foto: Vladimír Šťastný

V SEZONĚ 2004/2005 se útočník FC Vysočina Pavel Simr (ve žlutém) podílel 
na postupu Jihlavy do Gambrinus ligy třinácti góly. Letos na jaře má na kontě už 
tři a je na nejlepší cestě dotlačit favorita zpět mezi elitu.         Foto: Michal Boček

prohrála doma se Vsetínem 5:8, po-
té v Hradci Králové 6:3 a při posled-
ním utkání na Horáckém zimním 
stadionu nestačila na druhý postu-
pující celek do extraligy Porubu 5:8.

Junioři splnili cíl stanovený před 
začátkem soutěže a v příštím roční-
ku budou hrát nejvyšší soutěž junio-
rů, stejně jako jejich mladší kolego-
vé - dorostenci, kteří si též zachovali 
právo hrát extraligu dorostu.                

                                                           -vš-

Kuželkáři směřují 
k titulu mistrů ČR

JIHLAVA (cio) - Prvoligoví kužel-
káři KK PSJ Jihlava jsou znovu o 
krok blíž titulu mistrů republiky. V 
sobotu poprvé vyhráli na horké pů-
dě Slavoje Praha 5:3 a tři kola před 
koncem soutěže mají v čele tabul-
ky stále náskok tří bodů na obhájce 
titulu z Náchoda. Zlaté medaile by 
mohli Jihlavané získat již tuto sobo-
tu, pokud porazí doma Kovářskou a 
Náchod prohraje v Brně.
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Všem pořadatelům kulturních a 
sportovních akcí rozeslal  magistrát  
výzvu k zaslání písemných podkladů 

v souvislosti s vydáním skládacího 
kalendáře kulturních a sportovních 
akcí,  určených pro širokou veřej-
nost  a pořádaných v období 1. čer-
ven – 30. září 2009  na území města 
Jihlavy.

„Tištěný program akcí  bude určen  
pro občany, ale zároveň i návštěvníky 

Kalendář kulturních a sportovních akcí
našeho města v období turistické se-
zony. Souhrnný kalendář bude vydán 
během měsíce května v nákladu cca 
7 000 ks,“ řekl vedoucí odboru kul-
tury a školství Tomáš Koukal.

Písemné podklady lze zaslat do 7. 
května 2009 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, odbor školství, kultu-
ry a tělovýchovy, Alena Zápotočná, 
Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava 
nebo elektronicky na adresu: alena.

zapotocna@jihlava-city.cz.
V podkladech je třeba uvést: da-

tum, název a stručný popis akce, ho-
dinu a místo konání a přesný název 
pořadatele. Pokud budete organizo-
vat více akcí v daném období, uveďte 
je posloupně a dle jednotlivých mě-
síců.

Po uvedeném termínu nebude 
možné akci zařadit do „skládačky“ 
z důvodu přípravy a odevzdání pod-

NÁMĚSTKYNĚ přimátora akademická malířka Irena Wagnerová vystavuje svá díla v LBBW bank.

Událost roku se blíží
Letošním vrcholem sezony bude 

pro jihlavské havíře účast v mimo-
řádném jihlavském programu jihlav-
ské havíření, který se připravuje do 
centra Jihlavy od 18. do 21. června.

Program slavnosti by se měl defi -
nitivně uzavřít do poloviny března, 
velkorysí program má stát kolem 
dvou a půl milionu korun ze strany 
města, další statisíce investuje do své 
scény jihlavský pivovar Ježek.

Velmi pestrý program zahrne i špič-
kové hosty. Jen na náměstí vyrostou 
dvě pódia, slavnosti ale nabídnou i 
další aktivity – např. cykloprůvod v 
čele s primátorem a paralympijským 
reprezentantem Jiřím Ježkem.

V centru proběhnou mimo havíř-
ských průvodů i folklorní slavnosti. 
Dalším vrcholem má být i Koncert 
bez hranic na náměstí. Na něm mají 
vystoupit mimo jiné Marie Rott ro-
vá a David Koller. Je také připraven 
program pro děti.                            -lm-

kladů do tisku.
„Věříme, že tato tiskovina přispěje 

stejně tak, jak v loňském roce k ucelené-
mu přehledu kulturních a sportovních 
akcí v našem městě,“ doplnil informa-
ci Koukal.                                           -lm-
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