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(Dokončení ze str. 1)
Jakými nejvýraznějšími problé-

my jste se zabýval? 
Nejprve bych chtěl zmínit oblast, 

která mi od počátku byla nejbližší, 
tedy školství. Největším problémem 
současné doby je nedostatek míst ve 
školkách. 

Je mi opravdu líto, že nemůžeme 
uspokojit všechny žadatele o místo 
ve školce. Média často za příčinu po-
važují dřívější rušení školek. Je prav-
da, že počátkem 90. let byla zrušena 
část tzv. podnikových školek. Ty by 
však již dnes nevyhovovaly hygie-
nickým předpisům (ty, které zůstaly, 
je třeba nákladně adaptovat a jejich 
kapacita je malá). Ke snížení počtu 
míst rovněž přispěly zpřísněné hy-
gienické předpisy, které snížily ka-
pacitu existujících školek. Dalším 
problémem je skutečnost, že začaly 
dosluhovat budovy školek postave-
ných v 60. a 70. letech 20. století a je 
potřeba je rekonstruovat.

K současným problémům přispělo 
i to, že v poměrně nedávné minu-
losti nebyl ihned zachycen raketo-
vý nástup populační vlny. V letech 
2004–2007, kdy porodnost začala 
pozvolna růst, bylo zrušeno celkem 
158 míst v budovách, které již neby-
lo možno uvést do souladu s předpi-
sy pro školky, a současně vytvořeno 
120 nových míst (z toho 100 míst 
MŠ U Dlouhé stěny). Zrekonstruo-
vaná MŠ Riegrova (dříve soukromá 
s cca 20 dětmi) a zcela nově vybudo-
vaná MŠ U Dlouhé stěny (na místě 
původní již nevyhovující školky) tak 
bohužel zcela nenahradily zrušená 
místa.

Příčinou současného problému je 
zaostávání počtu nově vytvořených 
míst za nárůstem počtu dětí. Rozdíl 

v porodnosti roku 2004 a 2009 je 
cca 500 dětí. 

Od roku 2008 jsou již pouze vy-
tvářeny nové kapacity a neubylo ani 
jedno místo. Celkem v letech 2008–
2010 bylo vybudováno 240 nových 
míst ve školce (rozšíření MŠ Ma-
henova, Březinova 114, zřízení MŠ 
v ZŠ Nad Plovárnou, úplně nová MŠ 
Demlova 34a).  

Ani toto zvýšení počtu míst není 
dostatečné, a proto jsme hledali ve 
vedení města další možnosti. Proto-
že je nutné udržovat v dobrém stavu 
všechna zařízení, vydali jsme se ces-
tou rekonstrukce a rozšíření kapacit 
stávajících školek. Na podzim toho-
to roku přibude 50 míst v MŠ v An-
tonínově Dole v klidném prostředí, 
ale přitom v blízkosti průmyslové 
zóny, což může být výhodou pro ro-
diče, kteří zde pracují. Na jaře roku 
2012 přibude dalších 50 míst v MŠ 
Jarní. V této oblasti bydlí nejvíce dě-
tí, které školku potřebují. Další mís-
ta (opět 50) přibudou během roku 
2012 ještě v MŠ Resslova. Další mís-
ta by měla vzniknout v rámci pro-
jektu Stříbrné terasy na místě bývalé 
Tesly, o vybudování školky uvažuje i 
kraj v areálu Na Stoupách, jsou i sig-
nály o zřízení podnikových školek. 
Věřím, že se situace postupně zlepší. 

Pokud by dětí dále přibývalo, bu-
deme hledat další možnosti. Je po-
třeba si ale uvědomit, že možnosti 
města nejsou neomezené. Získání 
kapacity 100 míst nás všechny sto-
jí zhruba jednu třetinu investičního 
rozpočtu města.

Jaké další významné úkoly řeší-
te?

Dalším významným úkolem v ob-
lasti školství je zřízení Domu dětí a 

mládeže. S tím souvisí nejen vyřeše-
ní převodu majetku z kraje, ale také 
analyzování zájmové činnosti v Jih-
lavě a začlenění městského DDM do 
struktury a vypracování nové kon-
cepce podpory volnočasových akti-
vit dětí a mládeže, což zasahuje do 
celé řady oblastí.

Jsem velmi rád, že dojde k rekon-
strukci Základní umělecké školy, 
takže vznikne nejen nová pěkná 
budova, ale hlavně se vytvoří velmi 
dobré podmínky pro rozvoj umě-
leckého vzdělávání, což přispěje jis-
tě významným podílem ke kultivaci 
občanů našeho města.

Další oblastí zájmu je asi kultura?
Profesionální kulturní zařízení 

v Jihlavě většinou zřizuje kraj Vyso-
čina. Ostatní pořadatele kulturních 
akcí podporuje město formou gran-
tů. Pro tento rok kulturní komise 
připravila poněkud jednodušší pra-
vidla. Za pozornost stojí nově vznik-
lé divadlo DiOD na místě bývalého 
kina Sokol. Největší pozornost však 
upoutal rekonstruovaný kostel Pový-
šení svatého Kříže. Milovníci hudby 
budou mít opět příležitost se do to-
hoto stánku kultury opět podívat při 
zahájení 10. ročníku Festivalu Gus-
tava Mahlera 17. května. Chtěl bych 
této příležitosti využít i k pozvání na 
ostatní koncerty zmíněného festiva-
lu v průběhu května a června, které 
slibují hluboké kulturní zážitky.

Občas slýchávám stesky, že se v Jih-
lavě nic neděje. Doporučuji všem, 
kteří neví, co s načatým večerem, 
aby se na webových stránkách města 
občas podívali na záložku „Kulturní 
a sportovní kalendář“. Tento přehled 
pořadů mohou využívat rovněž po-
řadatelé k propagaci svých akcí.

Jistě řešíte i životní prostředí.
V této oblasti je letošní rok sou-

středěn na několik akcí. Nejvidi-
telnější je a ještě více bude obnova 
městské zeleně. Po kácení nebez-
pečných stromů nastala s jarem ta 
příjemnější část, a to výsadba cca 
300 stromů a 600 keřů po celé Jih-
lavě. Následovat bude ještě ošetře-
ní cca 3000 stromů, které je rozlo-
ženo do 3 let. Mám radost z toho, 
že se daří věnovat zeleni patřičnou 
pozornost i prostředky. Zeleň je to-
tiž nejvýznamnějším prostředkem 
ochrany proti největšímu problému 
ovzduší v Jihlavě – polétavému pra-
chu. Životní prostředí je sledováno 
monitoringem ovzduší a ve spolu-
práci s krajem, Českým hydrome-
teorologickým ústavem a Státním 
zdravotním ústavem chystáme roz-
šíření měření.

V rámci účasti Jihlavy v národní síti 
zdravých měst připravujeme měře-
ní ekologické stopy města, výstavy a 
několik informačních kampaní.

Na závěr obligátní otázka - co vás 
trápí?

Velmi mi záleží na komunikaci 
s občany. Nejbližší příležitost po-
jmenovat problémy Jihlavy a disku-
tovat o různých záležitostech nabízí 
veřejná diskuse dne 10. května v ho-
telu Gustav Mahler (od 16.00 hod.). 
Chtěl bych pozvat všechny, kterým 
na našem městě záleží. Aby bylo 
možno něco změnit k lepšímu, je 
nutná spoluúčast co největšího po-
čtu občanů. V minulých letech ob-
čané tuto možnost příliš nevyužívali 
a výsledky pak mohly být zkresleny 
tím, že se besedy i následné ankety 
zúčastnily pouze některé názorové 
skupiny.  -lm-

R. Chloupek: Mých 150 dní na radnici

Občané a fi rmy mají možnost před-
kládat na úřad územního plánování 
magistrátu města Jihlavy své požadav-
ky na změnu územního plánu. Záměr 
pořízení souboru změn č. 8 současné-
ho územního plánu odsouhlasili za-
stupitelé na svém posledním jednání. 

„Předpokládáme, že změny budou ře-
šit převážně drobné úpravy funkčních 
ploch. Záměry s větším dopadem na 
infr astrukturu a širší vztahy posoudí až 
nový územní plán,“ řekl k požadavkům 
na změny náměstek primátora Petr 
Pospíchal, který je pověřen dohledem 

nad činností úřadu územního pláno-
vání.

Požadavky na změny je možné zasí-
lat do konce července 2011 na adresu 
Magistrát města Jihlavy, úřad územ-
ního plánování, Masarykovo nám. 1, 
586 28. Bližší informace a konzultace 
poskytnou osobně, telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu Ing. arch. 
Tomáš Lakomý - tel. 567 167 466, e-
mail: tomas.lakomy@jihlava-city.cz) 
a Pavlína Škodová  - tel. 567 167 467, 
e-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.
cz). -lm-

Požadavky na změnu územního
plánu do konce července

DRUHÝ NEJLEPŠÍ WEB v ČR mezi městy má Jihlava. Rozhodla tak odborná 
komise soutěže Zlatý erb, jejíž výsledky se vyhlašovaly v Hradci Králové. Jihlavě 
vítězství uniklo o pověstný vlásek, první místo nakonec patří „domácímu“ Hradci 
Králové. „Jihlava získala nejvyšší ocenění v roce 2008, tehdy s úplně novým we-
bem. Výsledek porovnání s ostatními městy v celé zemi je důkazem, že se nám dál 
daří držet krok s nejnovějšími trendy,“ zhodnotil skvělé umístění primátor Jaro-
slav Vymazal, který přebíral cenu spolu s tajemníkem Magistrátu města Jihlavy 
Lubomírem Dohnalem a vedoucím odboru informatiky Vladimírem Křivánkem. 
 Foto: archiv MMJ

Web Jihlavy patří ke špičce

DIVADLO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od 
začátku dubna je v Jihlavě nový multi-
funkční divadelní sál. Bývalé kino Sokol, 
nyní pod názvem DiOD, po rekonstruk-
ci disponuje novým promítacím plátnem, 
variabilním pódiem, moderním zvuko-
vým a světelným aparátem. Variabilní 
prostor s kapacitou dvou stovek míst je 
možné přizpůsobovat různým druhům 
nejen divadelní produkce. Rozsáhlá pře-
stavba vyšla na 30 milionů korun, 92,5 
%  nákladů uhradila EU. Město Jihlava 
projekt podpořilo jeho zařazením do tzv. 
Integrovaného plánu rozvoje města a po-
krytím případné ztráty provozu do výše 
tří set tisíc korun ročně. Foto: www.diod.cz


