
Rudolf 
Chloupek

Vedení města zve občany Jihlavy 
na besedu s primátorem 

města na téma
Mateřské školky.

Beseda se bude konat v kině Dukla 
dne 12. 10. 2011 od 18.00.

Přijďte na vycházku 
Festival ptactva.

Dne 1. 10. 2011 od 8.00 hodin 
se Jihlava zapojí do celoevropsky 
pořádané akce Festival ptactva. Sraz 
účastníků vycházky bude na křižo-
vatce ulic Slavíčkova a Smrčenská. 
Trasa bude asi pětikilometrová a 
kromě sledování migrujícího ptactva 
bude k vidění ukázka jejich odchytu 
a kroužkování.

Náměstek primátora Rudolf 
Chloupek je přesvědčen o opaku 
tvrzení – V Jihlavě se nic neděje. Ze-
ptali jsme se ho proto na argumenty, 
kterými toto vyvrací.

Je tedy Jihlava kulturní, nebo ne? 
Na otázku z titulku si můžeme od-

povědět z různých pohledů. Pokud 
budeme náhodným návštěvníkem 
našeho města, zaujmou nás asi na 
první pohled výtvory sprejerů na 
mnoha budovách. Vzhledem k jejich 
značně rozdílné úrovni nebude asi 
soud pro Jihlavu příliš příznivý. 

Docela by mě zajímalo, jestli se dá 
s jihlavskými tvůrci graffi  ti hovořit o 
jejich vztahu k výtvarné tvorbě a kul-
tuře vůbec, nebo vymizeli výtvarníci, 
kteří například vyzdobili Horácký 
zimní stadion a budovu Manažerské 
akademie a zbyli jen ti, pro které je 
načmárání jakéhokoliv tagu jen adre-
nalinový sport, případně jen van-
dalové, jejichž cílem je něco zničit, 
jestli je možná nějaká domluva na 
pravidlech, nebo je základním pravi-
dlem nerespektování práva druhých.

Sprejeři jsou jistě ostudou kraj-
ského města. Ale graffi  ti není jedi-
nou tváří města… 

Dalším pohledem může být čisto-
ta města, posečené trávníky, květiny 
v oknech a podobně. 

 (Pokračování na str. 3)

Je Jihlava 
kulturní město?

EVROPSKÝ TÝDEN mobility se nesl v duchu svého mott a – Alternativní doprava. V rámci tohoto týdne se uskutečnil také 
cyklovýlet po jihlavských trasách, který startoval z Masarykova náměstí. Foto: Lubomír Maštera

Nové mateřské školky pro děti
Rodiče malých předškoláků bu-

dou mít jistě radost.  Jihlava v sou-
časné době rozšiřuje tolik potřeb-
nou kapacitu mateřských škol o 125 
míst. A kde? 

Od října je otevřena nová mateř-
ská škola při základní škole na Kol-
lárově ulici. Přebudováním prostor 
v základní škole vznikla velká třída 
mateřské školy pro 25 dětí včetně 
potřebného zázemí – šatna, sociální 
zařízení, kuchyňka. 

Od listopadu dojde k rozšíření ka-
pacity Mateřské školy Antonínův 
Důl o 50 míst. Tato školka byla ná-
kladem 9,5 mil. Kč zrekonstruová-
na, opravena vnější omítka, vstupní 
schodiště a z prostor bývalé hospo-
dářské budovy a bytu vybudována 
nová třída včetně zázemí. Na děti 
čeká překvapení od paní architektky 
– třída v duchu námořní lodě, ku-
laté okénko kajuty, uprostřed třídy 
maják a roztomilé vybavení umý-
várny a toalet ve veselých barvách, 
vyzdobené kytičkami a housenkou. 
Školka v novém kabátě již čeká na 
své nové kamarády. Celkem tedy 
bude mít po rekonstrukci kapaci-
tu 100 míst. Současně s tímto roz-
šířením kapacit  bude od listopadu 
otevřena nová mateřská škola Na 
Stoupách v budově Domova mláde-
že Střední školy obchodu a služeb 
Jihlava. Demografi cký pokles zasáhl 
i střední školství a ovlivnil i kapaci-

Foto: MŠ A. Důl

ty v domově mládeže, došlo ke sní-
žení využití části prostor a střední 
škola nabídla možnost využít pros-

tory pro vybudování mateřské ško-
ly. Proběhla jednání zástupců Kraje 
Vysočina a města Jihlavy, a proto-
že vedení města Jihlavy stále hledá 
řešení pro navýšení kapacity ma-
teřských škol, přivítalo nabídku na 
využití těchto prostor pro provozo-
vání mateřské školy zřizované měs-
tem. Nyní je již rekonstrukce před 
dokončením, a tak budeme mít v 
centru města krásnou školku s ka-
pacitou pro 50 dětí. 

 (Pokračování na str. 3)


