
 První náměstek primátora Radek 
Vovsík má plnou hlavu příprav inves-
tičních akcí města. K tomu mu nabí-
hají podobné nepříjemnosti,  jako je 
provoz nového hřiště Na Dolině. Ze-
ptali jsme se ho na jeho názory.

 Jednou z věcí, které jste řešil v 
nedávné době, bylo hřiště Na Do-
lině. Vydal jste tiskové prohlášení, 
ve kterém hovoříte o diskrimina-
ci většiny chováním agresivních 
romských dětí. Co se podařilo 
ujednat? 

 K diskriminaci většinového oby-
vatelstva skutečně na hřišti začalo 
docházet. Řada „bílých“ rodičů totiž 
začala rezignovat na návštěvu hřiště 
a přestala své děti na hřiště pouštět 
z důvodu obav o ně. Stalo se tedy to, 
že ačkoliv hřiště bylo vybudováno 
pro všechny obyvatele bez rozdílu 
barvy pleti, skupina romských dětí 
postupně z něho začala vytěsňovat 
děti „bílé“. 

 Chcete-li nějaký problém řešit, 
není možné zavírat oči a tvářit se, že 
tu ten problém není, nebo ho nějak 
bagatelizovat.  Je potřeba ho pojme-
novat a následně přijmout opatření, 
která se ho pokusí eliminovat. 

 Svolal jsem skupinu odborníků, 
kteří se romskou problematikou za-
bývají, a hledali jsme řešení. Shod-
li jsme se (včetně vedení města) na 
dvou zásadních opatřeních, která bu-
dou bezodkladně realizována.  

 Tím prvním je instalace kamery, 
jejíž součástí bude i reproduktor, a 
tak jejím prostřednictvím bude mo-
ci být městský policista v interakci s 
hrajícími si dětmi a v případě záva-
dového chování bude moci děti ver-
bálně upozornit či přivolat hlídku. 

(Pokračování na str. 3)
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Trápí mne 
dluhy města

Koncem dubna se mohli nejen 
cyklisté zúčastnit ofi ciálního otevře-
ní cyklostezky vedoucí z Jihlavy přes 
Luka nad Jihlavou, Třebíč, Moravské 
Budějovice a Jemnici až k hranicím, 
kde navazuje cyklostezka do rakous-
kého města Raabs an der Th aya. Pro 
účastníky otevření stezky byl připra-
ven nejen bohatý doprovodný pro-
gram, ale také nejedno milé překva-
pení. 

 Akce začala v neděli 25. dubna v 
10.00 na Masarykově náměstí v Jih-
lavě doprovodným programem. Zde 
se návštěvníci mohli setkat s cyklis-
tickými hvězdami, účastníky slav-
ného cyklistického seriálu Tour de 
France Jánem Svoradou, Pavlem Pa-

Otevření cyklostezky bylo 
veřejnou společenskou událostí

drnosem, ale také s Josefem Zimov-
čákem, který tento závod projel na 
kostitřasu, přítomen byl také para-
lympijský vítěz Jiří Ježek. Připravena 
byla též biketrialová show Michaela 
Matyse a žonglérské umění předvedl 
Vašek Kagu Peca.

 Od pódia na Masarykově náměstí 
se akce přesunula na Křižíkovu ulici 
(pod Brněnským mostem), kde by-
la u základního kamene stezky  slav-
nostně přestřižena páska. Na trase 
z Jihlavy do Luk nad Jihlavou bylo 
otevřeno 12 pohostinství, kde bylo 
možné se zdarma občerstvit nealko-
holickým pivem a limonádou, které 
sponzorsky věnoval jihlavský pivovar 
Ježek (v každém pohostinství po jed-

nom sudu piva a limonády zdarma). 
 Občerstvení v režii občanského 

sdružení TC Vysočina bylo připra-
veno také v obci Jeclov. Větším zá-
chytným bodem pak byla Luka nad 
Jihlavou, kde cyklisty  čekala nejen 
kapela, ale také zdarma občerstvení 
a  guláš, který uvařil dodavatel stav-
by cyklostezky, společnost PSJ.  Ko-
mu při sportu rychle trávilo, mohl 
spoléhat ještě na pečená žebra, která 
připravili v Přibyslavicích. Zdatnější 
cyklisté mohli dojet až do Třebíče, i 
zde pro ně bylo připraveno přivítání.

 Cyklostezka z Jihlavy je sjízdná už 
od podzimu loňského roku, nyní by-
la ofi ciálně uvedena do provozu. 
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KOSTITŘAS Josefa Zimovčáka se nedal přehlédnout na akci, otevírající cyklistickou sezónu na Vysočině a zároveň otevíra-
jící cyklostezku Jihlava - Třebíč - Raabs.                                                                                                          Foto: Lubomír Maštera

Vedení města zve všechny občany 
města a návštěvníky Jihlavy na 
Oslavy 150. výročí narození 

Gustava Mahlera. 
Třebaže odhalení pomníku Gus-

tava Mahlera a otevření parku 
Gustava Mahlera proběhne 7. čer-
vence 2010, již nyní je připravena 
řada doprovodných akcí. Jejich pře-
hled najdete uvnitř Novin jihlavské 
radnice.


