Den Mistrů 1985
Vedení města zve příznivce hokeje
na Den Mistrů 1985, který se bude
konat na Horáckém zimním stadionu v sobotu 6. března od 13 hodin.
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Jihlava připravuje
oslavy

Irena
Wagnerová
Letos si připomeneme 160. výročí
narození Tomáše Garrigua Masaryka
(7. 3. 1850 - 14. 9. 1937), který byl,
a to mimo jakoukoli pochybnost,
největší osobností české politiky 20.
století. K němu se úzce pojí osobnost Karla Čapka (9. 1. 1890 – 25.
12. 1938), letos 120. výročí narození. Protože město připravuje akce k
letošním výročím narozenin, požádali jsme náměstkyni primátora Irenu Wagnerovou o představení těchto
osobností.
„TGM se svým rozhledem a kritickými postoji vymykal z provinciálního
českého prostředí. Energicky vystupoval
proti českému antisemitismu a nacionalismu, proti falešným národním mýtům, konflikty měl i s katolickou církví,
přestože byl hluboce věřící.
Masaryk na Češích odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmů. V oblasti
sociální a politické si vždy kladl otázku, čím může „malý český národ“ prospět Evropě a světu, snažil se vytvořit
moderní českou politickou koncepci.
Napsal mnoho studií i vědeckých statí, inicioval vznik Ottova slovníku naučného, psal články do odborných časopisů, udivoval konzervativní prostředí
svými přednáškami k různým, dosud
tabuizovaným tématům (sociální problémy, prostituce atd.) i svým vztahem
k manželce, plně emancipované Američance.
Masarykova osoba bývá spojována
většinou pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého díla
vykonal již před ní, zvláště pokud jde
o filozofické dílo, literární časopiseckou činnost a vynikající aktivitu v jeho
třech poslaneckých obdobích ve vídeňské říšské radě.
Masaryk byl nejen mimořádně vzdělaný, ale i velmi čestný člověk. Romain
Rolland vystihl v roce 1930 Masaryka
jako harmonickou osobnost.
(Pokračování na str. 3)

POČÁTKEM ÚNORA předal primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (uprostřed) Ceny rady města Jihlavy (zleva) Lukáši Topinkovi, Lukáši Krpálkovi a Jiřímu Vybíhalovi (v zastoupení cenu převzala manželka). Vpravo náměstkyně primátora Irena Wagnerová.
Foto: Lubomír Maštera

Odsouzeni za sprejerství
Jihlava před třemi roky přijala opatření, která by měla vést k omezení
sprejerství. Jedním z opatření je zveřejňování jmen osob, které byly pravomocně odsouzeny za sprejerství.
Značná část sprejerů se rekrutuje z
osob mladších osmnácti let, zveřejňovat je možné pouze osoby starší osmnácti let. V roce 2009 takové osoby
byly dvě. Údaje dostávají k dispozici
média, město je zveřejňuje na svém
webu a v radničních novinách.
„Smysl zveřejňování jmen je ve vytvoření společenského tlaku na konkrétní
osoby, páchající tuto trestnou činnost.
Stává se, že o sprejerství často nevědí ani
rodiče, příbuzní a sousedé těchto pachatelů,“ uvedl první náměstek primátora
Radek Vovsík, iniciátor systémového
postupu proti tomuto druhu vandalismu.
Soud řešil v loňském roce více případů (5-6), ale řízení byla podmíně-

Seznam osob pravomocně odsouzených v roce 2009 Okresním
soudem v Jihlavě za trestný čin podle
§ 257b trestního zákona (postříkání, pomalování či popsání cizí věci
barvou), a spáchaný na území města
Jihlavy:
1. Tomáš Mlejnek, 24 let, bytem
Uničov, okr. Olomouc, student
Soukromé vyšší odborné školy grafické v Jihlavě
2. Robin Kočař, 21 let, Jihlava.
ně zastavena nebo rozsudky dosud
nenabyly právní moci. Na podnět I.
náměstka primátora Radka Vovsíka
v březnu 2007 vznikla pracovní skupina zabývající se bojem s tímto patologickým jevem, skupina je složená
ze zástupců soudu, státního zastupitelství, Policie ČR, městské policie,
probační a mediační služby, zástupců
střední stavební školy, zástupce církve

a města.
Zveřejňování jmen odsouzených
sprejerů není jediným prostředkem
města v potlačování tohoto nešvaru.
Jihlava stále nabízí obyvatelům i organizacím ve městě možnost čerpat
finance na odstranění nápisů ze sprejery poškozených ploch (Fond pro
opravy domů).
Nadále platí odměna 5 tisíc korun
za informaci, která vede k dopadení sprejera (v roce 2007 byla odměna vyplacena ve čtyřech případech,
v roce 2008 v osmi případech, v roce
2009 v sedmi případech.)
Městská policie v uplynulých letech
začala více využívat mobilní kameru,
město se mimo jiné připojuje k náhradě škody v rámci soudních řízení
včetně exekucí v případě vymáhání dlužných částek (za uplynulé dva
roky v souhrnné výši cca 30 tisíc korun).
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Požadavky obyvatel vyslyšeny
Město Jihlava dostálo slibu, který dalo občanům na veřejném projednání revitalizace sídliště Královský vršek.
Projektant zapracoval do návrhu podněty obyvatel, kteří se na radnici přišli informovat a diskutovat o budoucí
podobě sídliště.
Upravený návrh vyhověl zejména požadavku na rozšíření parkovacích míst podél páteřní komunikace o
maximální možný počet stání, dále zahrnuje rozšíření a
úpravu parkování u jednotlivých domů a bezbariérovou
úpravu zastávek MHD.
V místě původně navržené klidové zóny nový návrh
řeší úpravu zeleně, chodníků a dětského hřiště. „Po těchto
úpravách projektové dokumentace byl zvýšen počet parkova-

cích míst na 355, to je o 96 míst,“ upřesnil první náměstek
primátora Radek Vovsík, který jednání s veřejností a následně s projektantem vedl.
Upravená projektová dokumentace bude předložena k
odsouhlasení veřejnoprávním orgánům, dále k územnímu řízení. Dokumentace bude zveřejněna na www.jihlava.cz.
První proměny sídliště Královský vršek začnou koncem tohoto roku. Náklady se odhadují na 17 milionů korun, město bude usilovat až o 92,5procentní evropskou
dotaci. Postupně by revitalizací měly projít i další části
města, sídliště Březinky, ulice Demlova, Polní a městská
památková rezervace.
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