
František 
Zelníček

Předsedkyně PS PČR 
M. Němcová a primátor zvou 

na benefi ční projekci fi lmu 
Nickyho rodina 

v Jihlavě v kině Dukla 
- 14. listopadu v 17.30 hodin. 

Vstup je zdarma.

Vedení města zve na 
Den otevřených dveří 

v novém Centru environmentální 
výchovy PodpoVRCH v jihlavské 
zoo dne 11. listopadu od 12.00.

Více uvnitř novin.

Vánoční oslavy začínají v listopadu!
Vedení města zve na 
zahájení vánočních oslav 
na Masarykovo náměstí 
27. listopadu od 15.30. 

Více o programu uvnitř novin. 

Vedení města zve na 
Oslavy sv. Martina

dne 11. listopadu od 17.00.
Svatý Martin vyjede 

od Brány Matky Boží.

Informace webu
města nejpřesnější
Město stále inzeruje prodej bytů 

nebo pronájmy. Jak máme postupo-
vat v případě zájmu a kde se dozví-
me informace – na to jsme se zeptali 
náměstka primátora Františka Zel-
níčka.

Kde nejsnadněji získáme infor-
mace?

Nejjednodušší způsob je podívat 
se na web města. Zde je zveřejněn 
schválený mechanismus hospoda-
ření s byty ve vlastnictví města. Zde 
najdete veškeré obecné i konkrétní 
podmínky o postupu žadatele. A ta-
ké se na webu města zveřejňuje zá-
měr na prodej či pronájem bytových 
jednotek i nebytových prostor.

Tedy například jak je to s proná-
jmy bytů ve vlastnictví města?

Město postupuje tzv. obálkovou 
metodou.  (Pokračování na str. 3)

Jihlava intenzivně pracuje 
na zvýšení kapacit v mateř-
ských školách. Jen ve školním 
roce 2011/2012 město vytvo-
ří 175 míst. 

Několik týdnů je otevřena jedna 
nová třída mateřinky pro 25 dětí v 
budově ZŠ Kollárova, radnice zvý-
šila z padesáti na sto míst kapacitu 
mateřinky v Antonínově Dole, kte-
rá bude dětem sloužit od prvního 
listopadu. 

Dalších pět desítek dětí začne 
ještě během listopadu chodit do 
mateřinky zřízené ve volných pro-
storách domova mládeže Na Stou-
pách. Do třetice padesát míst při-
bude v jarních měsících roku 2012 
v rozšířené mateřince na Jarní uli-
ci. 

Radnice navyšováním míst zod-
povědně reaguje na vysoké poža-

davky umístění dětí v předškolním 
zařízení. Za tento školní rok Jihla-
va investuje do navýšení kapacit na 
40 milionů korun. 

„Opustili jsme původní záměr bu-
dovat školky na zelené louce. Jako 
vhodnější se ukázalo opravovat a 
rozšiřovat stávající zařízení. Dříve 
nebo později by rekonstrukce stejně 
potřebovala, navíc disponují záze-
mím a zkušeným personálem, kte-
rý nemusíme nově hledat,“ přiblížil 
postupy radnice primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Letošním navýšením ale zámě-
ry města nekončí, protože ani 
velmi solidních 175 nových míst 
poptávku neuspokojí. Už listopa-
dové zastupitelstvo bude schvalo-
vat rozšíření mateřinky v Resslově 
ulici, která by měla být s novými 
padesáti místy připravena k první-
mu dni školního roku 2012-2013. 

„V příštím školním roce chceme při-
pravit celou stovku nových míst ná-
stavbou budovy základní školy Nad 
Plovárnou. Věřím, že zastupitelé 
potřebnost těchto investic pochopí 
a podpoří je při hlasování o rozpoč-
tu,“ uvedl náměstek primátora pro 
oblast školství Rudolf Chloupek. 
Součet nákladů na obě akce je to-
tiž asi pětašedesát milionů korun. 
„V záloze je ještě vytvoření 70 míst v 
Heleníně,“ dodal náměstek Rudolf 
Chloupek. 

„Máme informace o záměrech ně-
kterých firem a organizací zřídit 
podnikové školky. To by řešení situa-
ce s nedostatkem míst v mateřinkách 
také pomohlo. Bohužel zbytečně ná-
ročná legislativa mnohé instituce od 
zřízení vlastních školek odrazuje. 
Přesto doufáme, že se povede firem-
ní školky otevřít,“ doplnil primátor 
Jaroslav Vymazal. -lm-

Jihlava navyšuje kapacity MŠ

DĚTEM JE HEJ a hlavně jejich rodičům. Mateřská škola v Antonínově Dole rozšířila svoji kapacitu o padesát míst. V pon-
dělí 24. října byla slavnostně otevřena za přítomnosti vedení města, které na rekonstrukci uvolnilo 10 milionů korun.  
 Foto: Lubomír Maštera


